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2017. december 14-én megtartott nyilvános
ülésének
JEGYZŐKÖNYVE
Sorszám: 18.

Rendelet
száma
16/2017.

Rendelet tárgya

Kódszám

a talajterhelési díjról szóló 51/2004. (XII. 16.) rendelet módosításáról

G4

HATÁROZATOK MUTATÓJA
Határozat
száma

Határozat tárgya

260/2017.

a képviselőtestület 2018. év I. félévi munkaprogramjáról

261/2017.

a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2018. évi célok meghatározásáról
Kunhegyes Város Önkormányzata 2018. évi belső
ellenőrzési terv jóváhagyásáról
a Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában álló
Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
2018. évi munkatervének elfogadására
Kunhegyes város 2018. évi kulturális és sport rendezvényeinek tervezetéről
Kunhegyes Város Önkormányzata 2018. év I. félévi kulturális és sportrendezvényeinek költségvetés-tervezetéről
a Településképi Arculati Kézikönyv elfogadásáról

262/2017.
263/2017.
264/2017.
265/2017.
266/2017.
267/2017.

Kunhegyes Város Önkormányzata irányítása alatt működő
Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha
folyamatos működéséhez szükséges élelmiszerek és főzési
alapanyagok beszerzésére szóló ajánlatok eredményéről

Kódszám
A19
B14
D1
Z1
Z1
Z1

Z1

268/2017.

269/2017.
270/2017.
271/2017.

272/2017.

273/2017.

Bojti Attila egyéni vállalkozó (5300 Karcag, Damjanich
u. 56.) kérelméről munkahelyteremtő vállalkozáshoz ingatlan bérbeadásáról és Bojti Imrével kötött bérleti szerződés módosításáról
Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonában lévő
ivóvíz víziközművek vagyonértékelésről
ASP csatlakozási szerződés megkötéséről
a „Humánerőforrás bővítése a Kunhegyesi Foglalkoztatási
Paktum Keretében” című pályázatban toborzó, mentoráló
munkatárs megbízására vonatkozó 207/2017.(IX.21) számú Kt. határozat módosításához
a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00008 azonosító számú
„Humánerőforrás bővítése a Kunhegyesi Foglalkoztatási
Paktum Keretében” című pályázat költségvetésének
aktualizálása
az őszi és téli szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról

274/2017.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásáról szóló
Hatósági szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról

275/2017.

a „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.” és a "Zöld város kialakítása a Kakat-ér mentén, Kunhegyes belterületén"című pályázat kivitelezési munkálatainak elvégzésére
közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges Bíráló Bizottság létrehozásáról
a „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.” és a "Zöld város kialakítása a Kakat-ér mentén, Kunhegyes belterületén"című pályázat kivitelezési munkálatainak elvégzésére
közbeszerzési eljárás lefolytatásához gazdasági szereplők
kiválasztásáról
„Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2017. évi alapítói
támogatás kiegészítésről
Kunhegyes Város közvilágítási rendszer aktív berendezésre vonatkozó karbantartási szerződés módosításáról
a közműves szennyvízelvezetés és tisztítás szolgáltatásra
vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződés megkötéséről
a Kunhegyesi Fogathajtó Verseny rendezvényre irányuló
pályázatról

276/2017.

277/2017.
278/2017.
279/2017.
280/2017.

D7
D7
Z1
Z1

Z1
Z1
Z1

A15

A15

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

Kunhegyes, Kossuth Lajos utca 39.

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, Lukácsné Nagy
Erika vezető-főtanácsos, Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző, Répászky Gabriella vezető-főtanácsos, Oláh Katalin ügyintéző, Szentpéteriné Lévai Mária intézményvezető, Kisné Veres
Edit könyvtárvezető, Szabó József „Kunhegyes Városért” Közalapítvány tanácskozási joggal meghívottak és Barta Zsanett
jegyzőkönyvvezető

Szabó András polgármester köszönti a megjelenteket a soron következő képviselőtestületi ülésen.
Az ülés határozatképes nyolc önkormányzati képviselő megjelent. Dr. Prágerné Dr. Kádár
Magdolna képviselők 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 képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a napirendi javaslatot egyhangúan nyolc igenlő
szavazattal elfogadja.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek bejelenteni valója.
Bejelentés hiányában megkezdik a napirendi pontok tárgyalását.
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ELSŐ NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló 51/2004.(XII.16.) rendelet módosításáról
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
tárgyalta, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc képviselő elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Madarasi Imre képviselő megkérdezi, hogy nem érti azt a mondatot, hogy „A 2017. évben csatlakozók esetében pedig lehetősége nyílna a helyi adóhatóságnak mindazok esetében, akiknek megélhetését aránytalanul megnehezítené a talajterhelési díj megfizetése,
mérsékelni vagy elengedni azt.”. Megkérdezi mi az oka annak, hogy nem tudnak rákötni a
hálózatra, mennyibe kerül ez.
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy sok ingatlannak több tulajdonosa van, van olyan
ingatlan ahol az örökösök vidéken vagy külföldön vannak. A költség minden ingatlannál
más, attól függően, hogy mennyire van messze a vezeték.
Szabó András polgármester megköszöni a hozzászólásokat. Megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a rendelet tervezetet, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igen szavazattal a
rendeletet elfogadja és megalkotja

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
16/2017.(XII.15.)
önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról szóló 51/2004. (XII. 16.) rendelet módosításáról
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képez
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MÁSODIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. évi I.
félévi munkaprogramjára
(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 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 nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
260/2017.(XII.14.) Kt. h a t á r o z a t,
a képviselőtestület 2018. év I. félévi munkaprogramjáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a helyi önkormányzat és
szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (X.22.) önkormányzati
rendelet 7. §-ában foglalt – feladat- és hatáskörében eljárva 2018. évi I. félévi munkatervét a következők szerint állítsa össze:

1./ Ülés időpontja: 2018. január 16. (kedd) 15.00 óra
Napirendi javaslat:
1. Javaslat a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
Véleményezi:
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
2. Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2017. IV. negyedévi tevékenységéről
Előterjesztő:
Szabó József a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője
3. Javaslat időszerű feladatok megoldására
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
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2./ Ülés időpontja: 2018. február 13. (kedd) 15.00 óra
Napirendi javaslat:
1. Javaslat Kunhegyes Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének megállapítására
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
Véleményezi:
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Megtárgyalja:
képviselőtestület valamennyi munkabizottsága
érdekképviseleti szervek
2. Előterjesztés a 2018/2019-es tanévben az óvodai jelentkezések időpontjának,
valamint az indítandó csoportok létszámának meghatározásáról
Előterjesztő:
Dr. Pénzes Tímea jegyző
Véleményezi:
Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és
Sport Bizottság
3. Beszámoló a 2017. év II. félévi önkormányzati kulturális és sport rendezvények költségfelhasználásáról
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
Véleményezi:
Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és
Sport Bizottság
4. Javaslat időszerű feladatok megoldására
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
3./ Ülés időpontja: 2018. március 06. (kedd) 15.00 óra
Napirendi javaslat:
1. Javaslat a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II.15.) 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: 2018. március 27. (kedd) 15.00 óra
Napirendi javaslat:
1. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjak felülvizsgálatáról (írásbeli)
Előterjesztő: Szabó András polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság

6

2. Előterjesztés az önkormányzat intézményeiben alkalmazott térítési díjakról
szóló 3/2013. (II. 27.) rendelet módosításáról (írásbeli)
Előterjesztő:
Véleményezi:

Szabó András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság

3. Javaslat Kunhegyes Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési ütemtervére
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
4. Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről Kunhegyes városában, javaslat a további feladatokra
Előadó: Karcag város rendőrkapitánya
5. Tájékoztató a település tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről
Előterjesztő:
Molnár Zoltán tűzoltóparancsnok

6. Javaslat a Kunhegyesi Szent István Termálfürdő 2018. évi szezonra vonatkozó
belépőjegyáraira
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
Véleményezi:
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
7. Tájékoztató a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2017. évi
szakmai munkájáról
Előterjesztő:
Szentpéteriné Lévai Mária igazgató
Véleményezi:
Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság

8. Előterjesztés civil szervezetek részére támogatási pályázat kiírásáról
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
Véleményezi:
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
9. Javaslat időszerű feladatok megoldására
Előterjesztő:
Szabó András polgármester

5./ Ülés időpontja: 2018. április 24. (kedd) 15.00 óra
Napirendi javaslat:
1. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről
Előterjesztő:
Dr. Pénzes Tímea jegyző

2. Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2017. I. negyedévi tevékenységéről
Előterjesztő:
Szabó József a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője
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3. Javaslat időszerű feladatok megoldására.
Előterjesztő:
Szabó András polgármester

6./ Ülés időpontja: 2018. május 29. (kedd) 15.00 óra
Napirendi javaslat:
1. Beszámoló Kunhegyes Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítéséről
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
Véleményezi:
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

2. Beszámoló az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységéről
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
3. Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2017. évi tevékenységéről
Előterjesztő:
Imre Péter a kuratórium elnöke
4. Tájékoztató a település szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi helyzetéről
Előterjesztő:
Törzskari csoport
Gondozási Központ
Aljegyző
Véleményezi:
Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság
5. Javaslat a 2018/2019. tanévben indítandó óvodai csoportok létszámáról
Előterjesztő:
Törzskari csoport
Véleményezi:
Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság
6. Előterjesztés a civil szervezetek részére kiírt támogatási pályázat elbírálására
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
Véleményezi:
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
7. Javaslat időszerű feladatok megoldására
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
Z-1./ Javaslat kitüntető díjak adományozására
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
Véleményezi:
Ügyrendi Bizottság

7./ Ülés időpontja: 2018. június 26. (kedd) 15.00 óra
Napirendi javaslat:
1./ Javaslat Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2018. évi II. félévi
munkatervének megállapítására
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
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2./ Javaslat a 2018. 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. Szabó István tankerületi igazgató
6. Fábián-Major Anikó a Kunhegyes Város Óvodai Intézmény vezetője
7. Szentpéteriné Lévai Mária a Kunhegyesi Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatója
8. Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek vezetői
9. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
10. Önkormányzati munkabizottságok külső tagjai
11. Imre Péter a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány kuratóriuma elnöke

HARMADIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzatának a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2018. évi célok meghatározására
(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 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.
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261/2017.(XII.14.) Kt. h a t á r o z a t,
a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2018. évi célok meghatározásáról
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Kunhegyesi Polgármesteri
Hivatal köztisztviselői számára 2018. 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 2018.
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.

4.

A pénzügyi működés területén 2018. évben is elsődleges legyen a költségvetés végrehajtása során a költségvetési keretek betartása, a szabályszerűség biztosítása a célszerűségi, hatékonysági és a takarékossági szempontok figyelembe vételével az ASP rendszer alkalmazásával.

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 2018. 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.
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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 és egyéb pályázatokban rejlő lehetőségekre.
•

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 tájékoztatás mind széleskörűbbé tétele 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 járási illetékességű működtetésére és az idősügyi infokommunikációs program megvalósítására.
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•

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 népszerűsítéséhez. A versenysportok támogatási rendszerében pedig törekedni kell a gyermekkorban
történő fejlesztésre, utánpótlás nevelésre.

•

Továbbra is cél a lakosság tájékoztatása, felvilágosítása, bevonása a feladatok meghatározásába és végrehajtásába különösen a környezet védelmére
irányuló tevékenységekben, illetve támogatni kell a polgárok ilyen irányú
kezdeményezéseit, a lakosság környezettudatos magatartásának kialakítását,
kiemelt figyelemmel az ifjúság nevelésére, valamint a település fejlődésében
a település arculati megjelenés véleményezésében a partnerségi rendelet
szerint.

•

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 Programokban nyertes pályázatok megvalósulásának elősegítése, a még rendelkezésre álló források felkutatása, kihasználása.

•

Különös figyelmet kell fordítani a 2020-ig tartó EU-s ciklus forrásainak minél teljeskörűbb lehívására, az abban rejlő lehetőségek maximális kihasználására, különös tekintettel az intézmények fejlesztésére, energiahatékonyabbá tételére.

•

A Polgármesteri Hivatal ügyintézésében erősödjön a szolgáltató jelleg és
fokozottan érvényesüljenek a lakosságbarát igazgatás eszközei és módszerei. Az ügyintézési határidő betartása, az ügyfelek teljes körű tájékoztatása,
felvilágosítása, az ügyintézés gyorsítása, a lehetőségekhez képest az eljárások egyszerűsítése. A jogszabályból eredő új feladatellátások kapcsán az új
elektronikus és közigazgatási eljárásrend mielőbbi elsajátítása.

•

A lehetőségekhez mérten biztosítani kell a közigazgatási tevékenység ellátásához az informatikai feltételek fejlesztését, figyelemmel az elektronikus
ügyintézés, az e-személyigazolvány és az ASP bevezetésére 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.
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III. A Képviselőtestület felkéri Dr. Pénzes Tímea jegyzőt, hogy a Polgármesteri
Hivatal köztisztviselői 2018. évi egyéni teljesítménykövetelményeinek meghatározására intézkedjen.
Határidő: 2017. december 29.
Felelős: Dr. Pénzes Tímea jegyző
Közreműködik: Barta Ferenc aljegyző
IV. A Képviselőtestület felkéri Szabó András polgármestert, hogy a jegyző 2018.
évi teljesítménykövetelményeit 1./ pontban jóváhagyott kiemelt célkitűzések alapján állapítsa meg.
Határidő: 2017. december 29.
Felelős: Szabó András polgármester
Közreműködik: Barta Ferenc aljegyző
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Képviselőtestület tagjai
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző
4. Barta Ferenc aljegyző
5. Polgármesteri Hivatal osztályvezetői, köztisztviselői

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT
Javaslat az önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési ütemtervére
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 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 nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
262/2017.(XII.14.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes Város Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – A költségvetési szervek
belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm.
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rendelet vonatkozó rendelkezései alapján – a 2018. 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 fenntartásában álló Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2018. évi munkatervének elfogadására
(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.
Nagy Kálmán képviselő megkérdezi intézményvezető asszonytól, hogy tervezik-e a hangosító berendezésen valamit javítanak, mert az elmúlt napokban bebizonyosodott, hogy
eléggé gyógyításra szorul. Másrészt pedig elmondta az Ügyrendi Bizottság ülésén, hogy az
ami az elmúlt három este a betlehemi kompozíciónál hangosítás címszóval működött, az
botrányos volt. Néhány esztendővel ezelőtt kültéri hangosító rendszert vásárolt az önkormányzat az Origo együttestől. Rengeteg pedagógusnak, gyereknek a munkája ment semmibe. Egyetlen recsegő hangfallal próbálták megoldani a karácsonyi műsoroknak a levezénylését. Azt gondolom, hogy ennél sokkal többet érdemelnek a gyerekek és a pedagógusok.
Szabó András polgármester elmondja, jelentést kérnek arról, hogy miért volt probléma az
elmúlt napokban a hangosító berendezéssel és mi a megoldása a problémának. A jelentést a
következő képviselő-testületi ülésen ismertetik a képviselőkkel. Megkérdezi van-e még
valakinek hozzászólása.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület 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:

263/2017.(XII.14.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában álló Kunhegyes Városi Könyvtár és
Közművelődési Intézmény 2018. 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 2018. 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
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

HATODIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Kunhegyes Város 2018. évi kulturális és sport rendezvényeinek tervezetéről
(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, azzal a kiegészítéssel, hogy már tudják, hogy melyik iskola melyik rendezvényt tartja. Javasolja kiegészíteni, hogy az általános iskola tartja a március 15-i, július 4. és október 6-án tartandó rendezvényt a Református Általános Iskola, október 23-án tartandó rendezvényt pedig a gimnázium vállalta. A Kunkapitány választás is időszerű és esedékes a Mihály Nap környékén
ez aktuálissá is válik. Javasolja, hogy ez kerüljön a tervezetbe.
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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 nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot a szóbeli kiegészítéssel, a következő határozatával:
264/2017.(XII.14.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes város 2018. évi kulturális és sport rendezvényeinek tervezetéről
1. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2018. évre
tervezett kulturális és sport programokat összefoglaló programfüzet
tartalmát a melléklet szerint előzetesen
j ó v á h a g y j a.
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a programfüzet önkormányzati programjainak végleges költségét Kunhegyes Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendeletében tervezi, és a 2017. évi költségvetési rendeletben meghatározott keretszámokkal fogadja el.
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

HETEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata 2018. év I. félévi kulturális és sportrendezvényeinek költségvetés tervezetéről
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye.
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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 nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
265/2017.(XII.14.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes Város Önkormányzata 2018. év I. félévi kulturális és sportrendezvényeinek
költségvetés-tervezetéről
1. Kunhegyes Város Önkormányzata a 2018. év I. félévi önkormányzati rendezvények
megvalósítására
1 614
500
Ft-ot,
azaz
egymillióhatszáztizennégyezerötszáz 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 2018. I. félévben megvalósult önkormányzati kulturális és
sport rendezvények költségfelhasználást.
Felelős: Lukácsné Nagy Erika
Határidő: 2018. augusztus 31.
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

NYOLCADIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Településképi Arculati Kézikönyv elfogadásáról
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye.
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Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet, a bizottsági ülésen elhangzott javaslatokkal.
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 nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
266/2017.(XII.14.) Kt. h a t á r o z a t,
a Településképi Arculati Kézikönyv elfogadásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján – a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 15/2017. (XI.22.) számú rendeletében előírt egyeztetésben résztvevő partnerek, továbbá a településfejlesztési koncepcióról,
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/212. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásai szerint, a Jász – Nagykun Szolnok Megyei Építész Kamara, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága és a Kulturális Örökség Védelméért Felelős Miniszter véleményének kikérésével – megtárgyalta a településképi rendeletet megalapozó a határozat mellékletét képező „Kunhegyes Településképi Arculati Kézikönyv” megnevezésű dokumentumot
és azt a javasolt módosításokkal
jóváhagyólag elfogadja.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza
Szabó András polgármestert a szükséges feladatok ellátására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Kiszelovics Ildikó mb főépítész
5. Kerekes Sándor építési hivatalvezető
6. Irattár
KILENCEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata irányítása alatt működő Kunhegyes
Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha folyamatos működéséhez szükséges
élelmiszerek és főzési alapanyagok beszerzésére szóló ajánlatok eredményéről
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(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 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 nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:

267/2017.(XII.14.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes Város Önkormányzata irányítása alatt működő Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha folyamatos működéséhez szükséges élelmiszerek és főzési
alapanyagok beszerzésére szóló ajánlatok 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 2018. január 01.
napjától 2018. 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.)
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4. rész: Tejtermék
Beszállító neve és székhelye:

5. rész: Mirelitáruk
Beszállító neve és székhelye:

KÖZÉTKEZTETÉST PÁLYÁZÓ KFT. (4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.)

KÖZÉTKEZTETÉST PÁLYÁZÓ KFT. (4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.)

6. rész: Fűszeráruk, nehézáru, konzerváru, száraztészta, befőttek
Beszállító neve és székhelye: KÖZÉTKEZTETÉST PÁLYÁZÓ KFT. (4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.)
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
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. NATURICE KFT. (4202. Debrecen, Kishegyesi út 17084/28. fsz. 1.)
12. SZŐLŐSI SÜTŐIPARI KFT. (5340 Kunhegyes, Béke u. 6.)
13. VIKILOCK Kft. (1035 Budapest, Vörösvári út 17.)
14. OROSZ JÓZSEFNÉ (5340 Kunhegyes, Wesselényi u. 18/a.)
15. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
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TIZEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Bojti Imre és Bojti Attila (5300 Karcag, Damjanich u. 56.) kérelméről
munkahelyteremtő vállalkozáshoz ingatlan bérleti szerződés módosításáról
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 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 nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
268/2017.(XII.14.) Kt. h a t á r o z a t,
Bojti Attila egyéni vállalkozó (5300 Karcag, Damjanich u. 56.) kérelméről munkahelyteremtő vállalkozáshoz ingatlan bérbeadásáról és Bojti Imrével kötött bérleti szerződés módosításáról
Kunhegyes Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ában biztosított jogkörében eljárva, figyelembe
véve az önkormányzat vagyonáról szóló 22/2004.(V.01.) rendelet előírásait- az
alábbiak szerint dönt:
Kunhegyes Város Önkormányzaténak Képviselő- testülete támogatja Bojti Imre (szül.:
Karcag. 1947.04.16., anyja neve: Győrfi Zsuzsanna) és Bojti Attila (szül .: Karcag,
1974.09.09., anyja neve: Farkas Ilona Mária) 5300 Karcag, Damjanich u. 56. egyéni
vállalkozókkal megkötött határozott idejű szerződések módosítását az alábbiak szerint:
„A bérleti jogviszony 2018. március 31. meghatározott időre szól.”
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a fentiekkel kapcsolatos teendők elvégzésére a bérleti szerződésmódosítások
aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
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3. Barta Ferenc aljegyző
4. Bojti Attila egyéni vállalkozó (5300 Karcag, Damjanich u. 56.) sichersped@temail.hu
5. Bojti Imre (5300 Karcag, Damjanich u. 56.)
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
9. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
10. Irattár

TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata
víziközművek vagyonértékelésről

tulajdonában

lévő

ivóvíz

(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 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 nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
269/2017.(XII.14.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes Város Önkormányzata
vagyonértékelésről

tulajdonában

lévő

ivóvíz

víziközművek

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 12. § (1) – (2) bekezdései alapján
jóváhagyja
a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. közreműködésével 2016. november 23-i
fordulónappal elkészített, ivóvízvagyonra vonatkozó vagyonértékelést.
A vagyonértékelésben szereplő adatokat a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelően át kell vezetni a vagyonnyilvántartásokon.
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Felelős: Dr. Pénzes Tímea jegyző
Határidő: 2017. december 31.
Erről értesülnek:
1. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
2. Képviselő-testület tagjai
3. Szabó András polgármester
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

TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés ASP csatlakozási szerződés megkötéséről
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 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 nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
270/2017.(XII.14.) Kt. h a t á r o z a t,
ASP csatlakozási szerződés megkötéséről
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény által biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 114. § (2) bekezdésére, és az önkormányzati
ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 12 § (2) bekezdé23

sére, a 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 7 § (1) bekezdésében nyújtott felhatalmazás alapján
hozzájárul
a Magyar Államkincstárral kötendő önkormányzati ASP rendszer szolgáltatási
szerződés megkötéséhez.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a 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

TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a „Humánerőforrás bővítése a Kunhegyesi Foglalkoztatási Paktum Keretében” című pályázatban toborzó, mentoráló munkatárs megbízására vonatkozó
207/2017.(IX.21.) Kt. határozat módosítására
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 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 nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
271/2017.(XII.14.) Kt. h a t á r o z a t,
a „Humánerőforrás bővítése a Kunhegyesi Foglalkoztatási Paktum Keretében” című pályázatban toborzó, mentoráló munkatárs megbízására vonatkozó 207/2017.(IX.21) számú Kt.
határozat módosításához
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 1.§ 3. pontja és a jogal24

kotásról szóló 2010. évi CXXX törvény 23 § (2) bekezdésben a pályázatban toborzó, mentoráló munkatársra vonatkozó 207/2017. (IX.21.) számú Kt. határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„összesen bruttó 5 039 804 Ft bérköltség összegben”.
A határozat módosításával nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.
1. Kunhegyes Város Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Nagy Ferencné 5321 Kunmadaras Semmelweis u. 15.
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
7. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos

TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00008 azonosító számú „Humánerőforrás bővítése a Kunhegyesi Foglalkoztatási Paktum Keretében” című pályázat költségvetésének aktualizálására
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 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 nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
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272/2017.(XII.14.) 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 pályázat költségvetésének
aktualizálása
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 azonosító számú, „Humánerőforrás bővítése a Kunhegyesi Foglalkoztatási Paktum
Keretében” című pályázat költségvetésének mellékletben csatolt aktualizált módosítását jóváhagyólag tudomásul veszi
1. Kunhegyes Város Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a szükséges feladatok elvégzésére
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal
5. Sándor Anikó projektmenedzser (levelezési cím) 4027 Debrecen, Dózsa György út
11. 4/17.
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
8. Bibókné Simon Mária pénzügyi vezető 5340 Kunhegyes Gy. Molnár u. 31/A
9. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos

TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés az őszi és téli szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról
(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.
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A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
273/2017.(XII.14.) Kt. h a t á r o z a t,
az őszi és 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
Intézmény, Bölcsőde és Konyha 2017. december 27-től 2018. január 2-ig a
csatolt szerződés szerint.
Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a szerződés
aláírására.
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 az őszi
szünidei étkeztetésre vonatkozó szerződést utólagosan
jóváhagyja.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Major Anikó Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha 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

TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásáról szóló Hatósági
szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztésben olvasható, hogy december 1. és
december 28. közötti időszakra hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kapcsán hatósági
szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról kell dönteni. Megkérdezi van-e valakinek
kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
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Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület 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:

274/2017.(XII.14.) Kt. h a t á r o z a t,
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásáról szóló Hatósági szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról
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 2017. december 01 - 2018. február 28. közötti időszakra vonatkozó hagyományos hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás céljait és annak megvalósulását az
alábbiak szerint:
 2017. december 01 - 2018. február 28. közötti időszakra vonatkozó közfoglalkoztatás: 30 fő foglalkoztatása; a program teljes költsége: 8. 178.163.Ft; közvetlen-, és anyagköltség: 94.483.- Ft. A pályázathoz nyújtott támogatás
100%.
 2017. 12. 11-2018. 02. 28. közötti időszakra vonatkozó közfoglalkoztatás:
17 fő foglalkoztatása; a program teljes költsége: 4. 141.200.- Ft; közvetlen-, és
anyagköltség: 0.- Ft; A pályázathoz nyújtott támogatás 100%.
1. 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 szerződés aláírására és a szükséges teendők ellátására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dr. Pénzes Tímea jegyző
JNSZ Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi Járási Hivatala
Barta Ferenc aljegyző
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
Szabó Ildikó ügyintéző
Irattár

TIZENHETEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.” és a "Zöld város kialakítása a Kakat-ér mentén, Kunhegyes belterületén"című pályázat kivitelezési munkálatainak elvégzésére közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges Bíráló Bizottság létrehozásáról és a meghívandó gazdasági szereplők kiválasztásáról
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztésben olvasható, hogy kettő határozatot kell hozni. Az egyik határozat a közbeszerzési eljárás lefolytatásához az alábbi Bíráló
Bizottság megválasztását javasolja. Elnök Barta Ferenc aljegyző, tagok Bakos László közbeszerzési szakértő, Dicső László műszaki szakértő és Lukács Andrásné pénzügyi szakértő. 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 nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
275/2017.(XII.14.) Kt. h a t á r o z a t,
a „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.” és a "Zöld város kialakítása a Kakat-ér mentén,
Kunhegyes belterületén"című pályázat kivitelezési munkálatainak elvégzésére közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges Bíráló Bizottság létrehozásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a „Kunhegyes Kakatér rekonstrukciója I.” és a "Zöld város kialakítása a Kakat-ér mentén, Kunhegyes
belterületén"című pályázat kivitelezési munkálatainak megvalósításához, a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) szerinti
nemzeti eljárásrend alapján a Kbt. 113. § (1) bekezdésben szabályozott eljárás lefolytatásához Bíráló Bizottságot hoz létre az alábbi összetétellel:
Elnök: Barta Ferenc aljegyző
Tagok:
- Bakos László (közbeszerzési szakértő építőmérnök, felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó, felsőfokú műszaki végzettség - a
közbeszerzési szakértelem biztosítására)
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- Dicső László műszaki szakértő (vízgazdálkodási építmények építésének és
közlekedési építmények építési munkálatainak műszaki ellenőrzése)
- Lukács Andrásné pénzügyi szakértő (mérlegképes könyvelő)
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete felhatalmazza a
Bíráló Bizottsági tagokat az összegzés elfogadására
2. 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. Bakos László (5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 103.)
6. Répászky Gabriella vezető- főtanácsos
7. Fridrik Zsanett ügyintéző

Szabó András polgármester a közbeszerzési eljárás lefolytatásához az alábbi gazdasági
szereplők meghívását javasolja. Vito Kft., Dynamic Út Kft. és Tengely-Közmű Kft.. 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 nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
276/2017.(XII.14.) Kt. h a t á r o z a t,
a „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.” és a "Zöld város kialakítása a Kakat-ér mentén,
Kunhegyes belterületén"című pályázat kivitelezési munkálatainak elvégzésére közbeszerzési eljárás lefolytatásához gazdasági szereplők kiválasztásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) szerinti nemzeti eljárásrend alapján a Kbt. 113. § (1) alapján szabályozott eljárás lefolytatásához az alábbi gazdasági szereplőket hívja meg:
1. Vito Kft. 3346 Bélapátfalva Május1.u. 81.
2. Dynamic Út Kft. 3300 Eger Kistályai u. 18.
3. Tengely- Közmű Kft. 3300 Eger Kőlyuktető hrsz 0715/3

30

1. 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. Bakos László (5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 103.)
6. Répászky Gabriella vezető- főtanácsos
7. Fridrik Zsanett ügyintéző

TIZENNYOLCADIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2017. évi alapítói támogatás kiegészítéséről
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 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 nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
277/2017.(XII.14.) Kt. h a t á r o z a t,
„Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2017. évi alapítói támogatás kiegészítésről
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
hozzájárul
a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány részére 2017. évi alapítói támogatás kiegészítése címén maximum 4.000.000 Ft átutalásához. A működési támogatást az önkormányzat a 2017. évi költségvetése terhére biztosítja.
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A többlettámogatás tényleges összegének megállapítása és kiutalása érdekében a
„Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2017. december 29-ig kimutatást készít.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Erről értesülnek:
Imre Péter, a kuratórium elnöke
Kuratórium tagjai
Felügyelőbizottság tagjai
Szabó András polgármester
Dr. Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
Csehné Köteles Rozália Közalapítvány belső ellenőre
Oláh Katalin gazdasági ügyintéző

TIZENKILENCEDIK NAPIRENDI PONT
Javaslat időszerű feladatok megoldására
19/1. napirendi pont
Előterjesztés Kunhegyes Város közvilágítási rendszer aktív berendezésre vonatkozó
karbantartási szerződés módosításáról
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 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 nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
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278/2017.(XII.14.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes Város közvilágítási rendszer aktív berendezésre vonatkozó karbantartási szerződés módosításáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva
Megbízza
E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (4024 Debrecen, Kossuth L. u 41. adóigazgatási szám: 10750036-2-09, cégjegyzékszám 09-10-000064) -t.
o A szerződés kezdete: 2018.01.01 vége 2021.12.31.
o A szolgáltatási díj mértéke: 1.900,-Ft/db/év+ ÁFA azaz egyezerkilencszáz
Ft/db/év+ általános forgalmi adó.
o Rendes felmondási idő: 6 hónap.
Kunhegyes Város Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó András Polgármestert
a vállalkozói szerződés megkötésére.

Erről értesülnek:
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Szabó András polgármester
Dr. Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (4024 Debrecen, Kossuth L.u.41.) Szolnoki régióközpont (5000. Szolnok, Versegh u. 3/B.)
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző

19/2. napirendi pont
Előterjesztés a közműves szennyvízelvezetés és tisztítás szolgáltatásra vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződés megkötéséről
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye.
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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 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 nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
279/2017.(XII.14.) Kt. h a t á r o z a t,
a közműves szennyvízelvezetés és tisztítás szolgáltatásra vonatkozó bérleti-üzemeltetési
szerződés megkötéséről

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény 5/H. § (1) bekezdésében foglaltakra
hozzájárul
a közműves szennyvízelvezetés és tisztítás szolgáltatásra vonatkozó bérletiüzemeltetési szerződés megkötéséhez a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-vel
és Abádszalók Város Önkormányzatával.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a bérleti-üzemeltetési szerződés szövegének pontosításával
kapcsolatos egyeztetések lefolytatására és a szerződés aláírására.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. TRV Zrt Szolnok
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
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19/3. napirendi pont
Előterjesztés a Kunhegyesi Fogathajtó Verseny rendezvényre irányuló pályázatról

(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 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 nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
280/2017.(XII.14.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyesi Fogathajtó Verseny rendezvényre irányuló pályázatról
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontja
alapján támogatja a Kunhegyesi Fogathajtó Verseny rendezvényre irányuló
MGF/995/2017 szerződés számú nyertes pályázatot és az alábbiak szerint dönt:
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény által biztosított jogkörében
eljárva
engedélyezi
Kunhegyes Város Önkormányzata 11745145-15410072 fizetési számlájára beszedési megbízás benyújtását a Kunhegyesi Fogathajtó Verseny rendezvényre irányuló MGF/995/2017 szerződés számú pályázathoz kapcsolódóan – a Földművelésügyi Minisztérium 10032000-01220191-50000005 számú számlája javára.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a Támogatási Szerződés és a mellékelt Felhatalmazó levél
aláírására és a szükséges teendők ellátására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Földművelésügyi Minisztérium
Barta Ferenc aljegyző
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos
Irattár

Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek bejelenteni valója. Hozzászólás
hiányában megköszöni a részvételt, a képviselő-testület nyilvános ülését 15 óra 34 perckor
bezárja és zárt ülés keretében folytatják a tanácskozást.
Kmf.
Szabó András
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző
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