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Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. január 16-án
megtartott soron következő nyilvános üléséről.
Az ülés helye:

Kunhegyes, Kossuth L. u. 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, Csehné Köteles Rozália belső ellenőr,
Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos, Répászky Gabriella vezető-főtanácsos, Oláh Katalin ügyintéző, Major Anikó óvodavezető, Kis-Vén Erika az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági,
Egészségügyi és Sport Bizottság tagja, Imre Péter „Kunhegyes
Városért” Közalapítvány kuratóriumának elnöke, Szabó József a
„Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője tanácskozási joggal meghívottak és Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető
Szabó András polgármester köszönti a soron következő képviselő-testületi ülésen a megjelenteket.
Az ülés határozatképes, nyolc önkormányzati képviselő megjelent, Dr. Prágerné Dr. Kádár
Magdolna képviselő asszony igazoltan van 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 interpellációja.
Nagy Kálmán képviselő elmondja, egy december 22-ei kormányhatározat értelmében
Kunhegyes Református Egyházközség több mint 92 millió forintot nyert el támogatásként
a fejlesztések befejezésére, hogy pontosan milyen címmel és milyen felhasználással erről
még nincsen információjuk. Írásban még nem kapott értesítést erről. Úgy gondolja, ezt a
képviselő-testület előtt is be kell jelentenie, hogy az elkövetkezendőkben amilyen fejlesztések fognak történni, ebből a pénzből fognak megvalósulni.
Szabó András polgármester megköszöni a tájékoztatást. Megkérdezi, hogy van-e valakinek más bejelenteni valója.
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További interpelláció hiányában elkezdik a napirendi pontok megtárgyalását.
ELSŐ NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzatának az állattartásról szóló
26/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelet törvényességi kifogása tárgyában
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Szabó András polgármester 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
1/2018.(I.17.)
önkormányzati rendelete
az állattartásról szóló 26/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képez

MÁSODIK NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2017. év IV. negyedévi tevékenységéről
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet.
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Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, megköszöni Imre Péter kuratóriumi elnök és Szabó
József csoportvezető munkáját. Kéri a képviselőtestület 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:

1/2018.(I.16.) Kt. h a t á r o z a t,
a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2017. IV. negyedéves tevékenységéről szóló
tájékoztató elfogadásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kunhegyes
Városért” Közalapítvány csoportvezetőjének a „Kunhegyes Városért”
Közalapítvány 2017. év IV. 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
Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2018. évi alapítói támogatásáról
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet.
Szabó András polgármester megköszöni megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.

5

Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület 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:
2/2018.(I.16.) Kt. h a t á r o z a t,
„Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2018. évi alapítói támogatásáról

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
hozzájárul
a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány javára 31.933.000 Ft 2018. évi alapítói támogatás átutalásához a 2018. évi költségvetés terhére.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Erről értesülnek:
1. Imre Péter, a kuratórium elnöke
2. Kuratórium tagjai
3. Felügyelőbizottság tagjai
4. Szabó András polgármester
5. Dr. Pénzes Tímea jegyző
6. Barta Ferenc aljegyző
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
8. Csehné Köteles Rozália Közalapítvány belső ellenőre
9. Oláh Katalin gazdasági ügyintéző

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha, Bölcsődei
intézményben a 2018. évben tervezett szünetek időpontjainak jóváhagyásáról
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye.
Magyar György elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és
Sport Bizottság megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet.
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Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
3/2018. (I.16.) Kt. határozat,
a Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha, Bölcsődei intézményben a
2018. évben tervezett szünetek időpontjainak jóváhagyásáról
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015.évi CCXXIII. törvény 22.§ (4) bekezdése alapján a fenntartásában működő Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha, Bölcsődei intézmény zárva tartását az alábbi időpontok szerint
engedélyezi:
• Bölcsődék napja: 2018. 04. 21. (a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 45/A. §
(1) bekezdése szerint nevelés-gondozás nélküli munkanap, melynek célja a
bölcsődében dolgozók szakmai fejlesztése.)
• Téli szünet:
2018.01.02.-2018.01.02.
(1 munkanap)
• Tavaszi szünet:
2018.03.29. - 2018.04.03.
(2 munkanap)
• Nyári szünet:
2018.08.06. – 2018.08.17.
(10 munkanap)
• Őszi szünet:
2018.11.05. - 2018.11.06.
(2 munkanap)
• Téli szünet:
2018.12.20-21., 2018.12.27-28.
(4 munkanap)

Felhívja Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha intézményvezetője figyelmét, hogy szünetek idejére biztosítsa a gyermekek intézményi gondozásának, nevelésének lehetőségét.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Fábián- Major Anikó intézményvezető
6. Németh Pálné szakmai vezető
7. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos
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ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Kunhegyes város általános iskolái felvételi körzetének és a Pedagógiai
Szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetének véleményezésére
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye.
Magyar György elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és
Sport Bizottság megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület 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:
4/2018. (I.16.) Kt. határozat,
Kunhegyes város általános iskolái felvételi körzetének és a Pedagógiai Szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetének véleményezésére
1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 50. §. (8) bekezdésében foglaltakra hivatkozva Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Karcagi Tankerülethez tartozó Kunhegyesi Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzetével és a Kunhegyesi Református
Általános Iskola, Óvoda és Családi Bölcsőde Hálózat felvételi körzetével
kapcsolatosan az alábbi véleményt alkotja:
A Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola valamint a
Kunhegyesi Református Általános Iskola, Óvoda és Családi Bölcsőde Hálózat felvételi körzetét az alábbiak szerint elfogadja:
A település teljes közigazgatási területe.
2.

A Pedagógiai Szakszolgálatot ellátó intézmény működési területeit az alábbiak szerint elfogadja:
Kunhegyes, Abádszalók, Tiszabura, Tiszaroff, Tiszagyenda, Tomajmonostora

3.

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a vélemény megküldésére és az ezzel kapcsolatos szükséges teendők ellátására.
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Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
5. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos

HATODIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat a KEHOP-5.2.11-16. számú
Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére című projekt megvalósításához és fenntartásához
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye.
Magyar György elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és
Sport Bizottság megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület 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:
5/2018.(I.16.) Kt. határozat,
tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat a KEHOP-5.2.11-16 számú, Fotovoltaikus rendszerek
kialakítása központi költségvetési szervek részére című projekt megvalósításához és fenntartásához
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a felhatalmazása
alapján
hozzájárul
Karcagi Tankerületi Központ által benyújtott, a KEHOP-5.2.11-16 számú,
Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére című
projekt, 5340 Kunhegyes, Dózsa György utca 38. szám (hrsz.: 2277) alatti ingatlant érintő megvalósításához és fenntartásához.
9

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a csatolt tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Sági István tankerületi igazgató (Karcagi Tankerületi Központ 5300 Karcag, Táncsics Mihály körút 15.)
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző
4. Barta Ferenc aljegyző
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr

HETEDIK NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény hangosítása
Ünnepi Önkormányzati rendezvényeken
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye.
Magyar György elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és
Sport Bizottság megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet,
azzal a kiegészítéssel, hogy intézményvezető asszonyt hatalmazzák fel új keverőpult vásárlására az intézmény 2018. évi költségvetésének terhére.
Szabó András polgármester megkéri alpolgármester urat, hogy mondja el azt a tájékoztatást, amelyet a bizottsági ülésen is elmondott.
Vincze László alpolgármester elmondja, a keverőpult a Művelődési Házban tönkrement. A
hangosítás azért akadozik, ezt teljes mértékben ki kell cserélni, Komáromi László már talált is egy alkalmas keverőpultot. Ennek a keverőpultnak a beszerzési értéke bruttó
96.520,- Ft. A bizottsági ülésen javasolta, hogy hatalmazzák fel intézményvezető asszonyt
a keverőpult beszerzésére az intézmény 2018. évi költségvetésének terhére.
Szabó András polgármester megköszöni a tájékoztatást, megkérdezi van-e még valakinek
kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
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6/2018.(I.16.) Kt. határozat,
Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény hangosítása Ünnepi Önkormányzati rendezvényeken
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény hangosítása Ünnepi Önkormányzati rendezvényeken tájékoztatót
elfogadja.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza
Szentpéteriné Lévai Máriát a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatóját, hogy a Behringer XENIX X2222USB-FX
keverőpultot az intézmény 2018. évi költségvetésének terhére szerezzék
be.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin csoportvezető
6. Szentpéteriné Lévai Mária, Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatója
7. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos

NYOLCADIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a TOP-3.2.1-15-JN-2016-00005 azonosító számú „Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal épületének felújítása és energia felhasználásának racionalizálása” című projekt tető felújítási munkákhoz szükséges faanyagvédelmi szakértő kiválasztásához
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, a Polgármesteri Hivatal épületének folyamatban
lévő energetikai felújításának szakszerű kivitelezés az új tetőhéjazat és az arra rákerülő
napelemes rendszer megvalósításához a faanyagú fedélszerkezet állapotvizsgálatára alapuló faanyagvédelmi azonnali szakértői vélemény vált szükségesség. Három árajánlat érkezett, a legkedvezőbb ajánlatot a Báthory-ÉP Kft. adta bruttó 330.200,- Ft értékben. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
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7/2018.(I.16.) Kt. határozat,
a TOP-3.2.1-15-JN-2016-00005 azonosító számú „Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal épületének felújítása és energia felhasználásának racionalizálása” című projekt tető felújítási
munkákhoz szükséges faanyagvédelmi szakértő kiválasztásáról
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában biztosított jogkörében eljárva a TOP-3.2.1-15-JN-201600005 azonosító számú „Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal épületének felújítása és energia felhasználásának racionalizálása” című projekt tető felújítási
munkákhoz szükséges faanyagvédelmi szakértői feladatok ellátásával bruttó
330 200 Ft összegben
BÁTHORY-ÉP Kft-t bízza meg
2. A feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkormányzata 2018. évi
költségvetéséből biztosítja.
3. Kunhegyes Város Képviselőtestülete 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. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos
7. Házicincér Faanyagvédelmi Kft. Nyáry Péter (1163 Budapest, Veres Péter út 51.)
8. BÁTHORY-ÉP Kft. Báthory Sándor (4024 Debrecen, Vármegyeháza u.11)
9. Zuben Kft. Ugrinné Zrubka Beatrix (1114 Budapest, Gvadányi út 67.)

KILENCEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 55. szám alatti ingatlan ideiglenes fekvő
beteg ellátás feladatellátás céljára történő ingyenes használatba adásáról
(írásbeli)

Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet.
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Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Nagy Kálmán képviselő megkérdezi, hogy most csak a fekvő rész kerül felújításra.
Szabó András polgármester válaszol, hogy igen, most csak a fekvő rész kerül felújításra.
Megkérdezi van-e még valakinek hozzászólása.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület 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:
8/2018. (I.16.) Kt. határozat
a Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 55. szám alatti ingatlan ideiglenes fekvő beteg ellátás feladatellátás céljára történő ingyenes használatba adásáról
Kunhegyes Város Önkormányzata a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 11. §-a és a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján a kizárólagos tulajdonában lévő, Kunhegyes
Kossuth Lajos u. 55. (1380 hrsz) szám alatti ingatlant térítésmentesen, az Ápolási
Osztály épülete felújításának időtartamára a Karcagi Kátai Gábor Kórház részére
átadja átmeneti fekvő beteg feladatellátás céljára, azzal, hogy a szükséges átalakítási munkálatok költségét, valamint az ingatlan feladatellátással összefüggő rezsiköltségét vállalják.
Az átadás-átvétel feltételeiről a feladat ellátását ingyenes használati megállapodás
jön létre a felek között.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András Polgármestert a szükséges teendők ellátására.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Karcagi Kátai Gábor Kórház Nagyné László Erzsébet Főigazgató Asszony
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző
4. Barta Ferenc aljegyző
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
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TIZEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásáról szóló Hatósági
szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, két program indul, az egyik 2017. december 14. –
2018. január 31., a másik 2017.12.21. – 2018.10.07. közötti időszakra vonatkozik. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
9/2018.(I.16.) Kt. határozat,
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 14. illetve 21. - 2018. január 31. illetve 2018. október 7. közötti
időszakra vonatkozó hagyományos hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás céljait
és annak megvalósulását az alábbiak szerint:
 2017. december 14 - 2018. január 31. közötti időszakra vonatkozó közfoglalkoztatás: 2 fő foglalkoztatása; a program teljes költsége: 282.386.Ft; közvetlen-, és anyagköltség: 0.- Ft. A pályázathoz nyújtott támogatás
100%.
 2017. 12. 21-2018. 10. 07. közötti időszakra vonatkozó közfoglalkoztatás: 18 fő foglalkoztatása; a program teljes költsége: 15. 388.722.- Ft; közvetlen-, és anyagköltség: 0.- Ft. A pályázathoz nyújtott támogatás 100%.
2. 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.
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Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a Hatósági szerződés aláírására és a szükséges teendők ellátására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. JNSZ Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi Járási Hivatala
4. Barta Ferenc aljegyző
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
7. Gácsiné Szabó Ildikó ügyintéző
8. Irattár

TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásból a BorsodAbaúj-Zemplén megyei települések kiválásáról, a hulladékgazdálkodási közfeladattal
összefüggő feladat- és hatáskörök Társulásra történő átruházásáról és az ezekkel öszszefüggő Társulási megállapodás módosításokkal egységes szerkezetben történő jóváhagyásáról
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet.
Szabó András polgármester megkérdezi Csehné Köteles Rozáliát, hogy mit jelent ez az
önkormányzatnak, akár anyagilag akár szolgáltatás terén.
Csehné Köteles Rozália elmondja, társulási ülésen történt egyeztetések alkalmával derült
ki, hogy a borsodi települések a továbbiakban már az új társulás által beadott fejlesztési
támogatásban nem a tisza-tavi régióban vennének részt, hanem az északi régióban. Tehát
Borsod-Abaúj-Zemplén megye és környéke teljes egészében más társasághoz tartozna.
Ezért kell, hogy a társulásból kilépjenek azok az önkormányzatok, mert így csak abban a
társulásban lehet majd a továbbiakban az új fejlesztésekre a pályázatot benyújtaniuk, ahol a
későbbiekben maga a szemétszállítási feladatok megoldása is történik. Így tudva levő,
hogy a jelenlegi Tisza-tavi Hulladékgazdálkodási Társulás taglétszáma lecsökken, elsősorban Jász-Nagykun-Szolnok megyeiek, Hajdú-Bihar megyéből néhány település illetve Füzesabonyiak. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei térségben valószínű, hogy a karcagi térség
fog majd ide kerülni. Most jelenleg a társulásból a Borsod-Abaúj-Zemplén megyeieket kell
kiengedni, ahhoz, hogy utána újabb tagok felvételére kerülhessen sor. A szolgáltatás díja
nem fog változni.
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Szabó András polgármester megköszöni a tájékoztatást, megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:

10/2018. (I.16.) Kt. határozat
a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásból a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei települések kiválásáról, a hulladékgazdálkodási közfeladattal összefüggő feladat- és
hatáskörök Társulásra történő átruházásáról és az ezekkel összefüggő Társulási megállapodás módosításokkal egységes szerkezetben történő jóváhagyásáról
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Borsod-Abaúj Zemplén megyei
települések a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásból történő kiválását
tudomásul veszi 2017. december 31. nappal. A kiválásra a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. és a Társulás és a tagok által jóváhagyott Társulási Megállapodás rendelkezései az irányadóak.

1. Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1. pont szerinti
módosításokkal egybeszerkesztett társulási megállapodást az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András Polgármestert a határozat mellékletét képező Társulási Megállapodás
aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 5350 Tiszafüred, Fő utca 1.
3. E-mail: jegyzoiiroda@tiszafured.hu
4. Dr. Pénzes Tímea jegyző
5. Barta Ferenc aljegyző
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
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TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT
Javaslat időszerű feladatok megoldására
12/1. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés az ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0049 számú „A Kunhegyesi Általános Iskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola és Óvoda mikrotérségi társulás új
tornatermének építése, feladat-ellátási helyeinek felújítása, bővítése” című pályázat
Támogatási Szerződés módosításához
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, a Támogatási Szerződés módosítása szükséges két
dolog miatt. Az egyik az hogy a tornaterem házszámot kapott, a másik pedig hogy a projekt számszerűsíthető eredményeit a módosításhoz szükséges igazítani. Megkérdezi van-e
valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Nagy Kálmán képviselő megkérdezi, hogy mikor kapnak házszámot, például a Siloám
Gyógyászati Központ.
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, az eljárás már lezajlott, már rögzítésre került, még azt
várják, hogy a Földhivatal jóváhagyja.
Szabó András polgármester megköszöni a hozzászólást, megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:

11/2018. (I.16.) Kt. határozat,
az ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0049 számú „A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola és Óvoda mikrotérségi társulás új tornatermének építése, feladat-ellátási helyeinek felújítása, bővítése” című pályázat Támogatási Szerződés
módosításához
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva az ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0049 számú „A Kunhegyesi
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola és Óvoda
mikrotérségi társulás új tornatermének építése, feladat-ellátási helyeinek felújítása,
bővítése” című pályázat Támogatás Szerződés módosításához az alábbi döntést
hozza
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A Támogatási Szerződést az alábbi tárgykörökben kívánja módosítani:
- a Tornaterem helyrajzi száma 1535/1, címe: Kunmadarasi út 1.
- a projekt számszerűsíthető adatainak aktualizálása
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a Támogatási Szerződés módosításának aláírására és a szükséges feladatok elvégzésére.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Tiszagyenda Község Önkormányzata
5. Tiszaroff Község Önkormányzata
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
8. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos

12/2. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a TOP-3.2.1-15-JN-2016-00005 azonosító számú „Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal épületének felújítása és energia felhasználásának racionalizálása” című projekt rehabilitációs szakmérnök kiválasztásáról
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, a Polgármesteri Hivatal épületének felújítása kapcsán rehabilitációs szakmérnököt kell választani. Három árajánlat érkezett, a legkedvezőbb
ajánlatot a Környezetgyár Kft. adta bruttó 500.000,- Ft értékben. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
12/2018. (I.16.) Kt. határozat
a TOP-3.2.1-15-JN-2016-00005 azonosító számú „Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal épületének felújítása és energia felhasználásának racionalizálása” című projekt rehabilitációs
szakmérnök kiválasztásáról
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§
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(1) bekezdés 1. pontjában biztosított jogkörében eljárva a TOP-3.2.1-15JN-2016-00005 azonosító számú „Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal
épületének felújítása és energia felhasználásának racionalizálása” projekt
rehabilitációs szakmérnöki feladatok ellátásával bruttó 500 000 Ft öszszegben
Környezetgyár KFT. -t bízza meg
2. A feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkormányzata a pályázati forrásból elnyert támogatásban kívánja elszámolni.
3. 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. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos
7. Lakterv Kft. Laki Tamás (7635 Pécs Erdész u. 81.)
8. Rehabexpert Mérnökiroda Kft. Parti Mónika (1132 Budapest Visegrádi u 42-46.
B. lház. 8. em. 80.)
9. Környezetgyár KFT. Szabó Henriett (1094 Budapest Viola utca 10. I/109.)

Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek bejelenteni valója. Hozzászólás
hiányában a képviselő-testület nyilvános ülését 15 óra 24 perckor bezárja és zárt ülés keretében folytatják a tanácskozást.

Kmf.
Szabó András
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző
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