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Rendelet
száma

Rendelet tárgya

14/2017.

a helyi népszavazás kezdeményezéséről

Kódszám
A5

HATÁROZATOK MUTATÓJA

Határozat
száma
223/2017.
224/2017.

225/2017.
226/2017

Határozat tárgya
a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2017. III.
negyedéves
tevékenységéről
szóló
tájékoztató
elfogadásáról
a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00008 azonosító számú „Humánerőforrás bővítése a Kunhegyesi Foglalkoztatási Paktum Keretében” című pályázathoz kapcsolódó tanulmányok elkészítéséhez
a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról
beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazásról a
2017. november 6 - 2018. március 13. időszakra vonatkozó pályázathoz

Kódszám
C2

A15
Z1
Z1

Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. október 26-án
megtartott soron kívüli nyilvános üléséről.
Az ülés helye:

Kunhegyes, Kossuth Lajos utca 39.

Jelen vannak:

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

Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Ollári Balázs
vagyongazdálkodási ügyintéző, Répászky Gabriella vezetőfőtanácsos, Oláh Katalin ügyintéző, Szabó József a „Kunhegyes
Városért” Közalapítvány csoportvezetője tanácskozási joggal
meghívottak és Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető

Szabó András polgármester köszönti a megjelenteket a soron kívüli képviselő-testületi
ülésen.
Az ülés határozatképes, hat önkormányzati képviselő megjelent Madarasi Imre és
Metzinger Ferenc képviselő urak valamint Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna képviselő
asszony 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 hat tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, hat igenlő szavazattal elfogadja.

ELSŐ NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről szóló
34/2003.(XII.16.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi
volt a bizottság véleménye.
Nagy Kálmán elmondja, az Ügyrendi Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet.
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Szabó András polgármester 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 hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igen szavazattal a rendeletet elfogadja és megalkotja

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
14/2017.(X.27.)
önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséről
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képez

MÁSODIK NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2017. év III. negyedéves tevékenységéről
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye.
Magyar György elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Szabó András polgármester 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 hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igenlő szavazattal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
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223/2017.(X.26.) Kt. h a t á r o z a t,
a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2017. III. negyedéves tevékenységéről szóló
tájékoztató elfogadásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kunhegyes
Városért” Közalapítvány csoportvezetőjének a „Kunhegyes Városért”
Közalapítvány 2017. év III. negyedéves tevékenységéről szóló tájékoztatóját –
a mellékelt tartalommal – jóváhagyólag
e l f o g a d j a.
Erről értesülnek:
1. Imre Péter a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány kuratórium elnöke
2. Szabó József a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője
3. Szabó András polgármester
4. Dr. Pénzes Tímea jegyző
5. Barta Ferenc aljegyző

HARMADIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00008 azonosító számú „Humánerőforrás bővítése a Kunhegyesi Foglalkoztatási Paktum Keretében” című pályázathoz kapcsolódó tanulmányok elkészítéséhez
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, három árajánlat érkezett, a legkedvezőbb árajánlatot a Régió ’99 Tanácsadó Bt. adta bruttó 13.208.000 Ft értékben.
Szabó András polgármester 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 hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igenlő szavazattal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
224/2017.(X.26.) Kt. h a t á r o z a t,
a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00008 azonosító számú „Humánerőforrás bővítése a Kunhegyesi Foglalkoztatási Paktum Keretében” című pályázathoz kapcsolódó tanulmányok elkészítéséhez
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 1.
pontjában biztosított jogkörében eljárva a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00008 azo4

nosító számú „Humánerőforrás bővítése a Kunhegyesi Foglalkoztatási Paktum
Keretében” című pályázat csatolt mellékletben részletezett Tanulmányainak elkészítésével bruttó 13 208 000 Ft összegben a
Régió ’99 Tanácsadó Bt -t
(4032 Debrecen Károli Gáspár 12/2.)
bízza meg.
1. A feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkormányzata a pályázati forrásból elnyert támogatásban kívánja elszámolni.
2. Kunhegyes Város Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges feladatok elvégzésére.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Solino Bt. 4431 Nyíregyháza Harmat utca 4.
5. JBM Team Bt. 4028 Debrecen, Nyíl utca 46.
6. Régió ’99 Tanácsadó Bt. 4032 Debrecen Károli Gáspár 12/2.
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
8. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
9. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye.
Magyar György elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és
Sport Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet.
Szabó András polgármester 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 hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igenlő szavazattal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
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225/2017.(X.26.) Kt. h a t á r o z a t,
a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31.
§ (4) bekezdés alapján Kunhegyes Város Önkormányzata 2013-2018. évre
szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 2017. évi felülvizsgálatát – mely
a határozat mellékletét képezi – elfogadja.
Határidő:
Felelős:
Végrehajtást végzi:
Határozat melléklete:

az esélyegyenlőségi mentor részére –közzététel
céljából – történő megküldésre: 2017. október 31.
Szabó András polgármester
Barta Ferenc aljegyző
Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Képviselő-testület tagjai
5. Önkormányzati intézmények, szolgáltatók képviselői
6. Nem önkormányzati intézmények képviselői
7. Civil partnerek képviselői
8. Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai

ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazásról a 2017. november 6 - 2018. március 13. időszakra vonatkozó pályázathoz
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatással kapcsolatos az előterjesztés. 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 hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igenlő szavazattal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
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226/2017.(X.26.) Kt. h a t á r o z a t,
beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazásról a 2017. november 6 - 2018. március 13. időszakra vonatkozó pályázathoz
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény által biztosított jogkörében eljárva
engedélyezi
Kunhegyes Város Önkormányzata 11745145-15410072-00000000, és
11745145-15410072-10380004 fizetési számláira beszedési megbízás benyújtását – a 2017. november 6 - 2018. március 13. időszakban 28 fő teljes munkaidős segédmunkás foglalkoztatására irányuló pályázathoz kapcsolódóan - a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal NFA alábbi számlája javára:
10045002-00313436-70000007.
A felhatalmazás visszavonásig érvényes.
A Képviselőtestület elfogadja az alábbi feltételeket:
- fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap,
- a felhatalmazás csak a kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható
vissza.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a felhatalmazó levél aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. OTP Bank Nyrt. Kunhegyesi fiókja (Kunhegyes, Szabadság tér 4.)
3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi Járási Hivatala (5340
Kunhegyes, Szabadság tér 9-10.)
4. Dr. Pénzes Tímea jegyző
5. Barta Ferenc aljegyző
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
8. Gácsiné Szabó Ildikó Erzsébet ügyintéző
9. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr

Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek bejelenteni valója. Hozzászólás
hiányában megköszöni a részvételt, a képviselő-testület nyilvános ülését 15 óra 07 perckor
bezárja és zárt ülés keretében folytatják a tanácskozást.
Kmf.
Szabó András
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző
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