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JEGYZOKONYV
Készült: KisĹljszállás Váľos Önl<oľtlrállyzat Képviselő-testĹiletének 201l. febľuáľ 08-án (kedden),
16.00 óľai kezclettel taľtott renc]kívĹili, nyilłdn93 Ĺiléséről.
Az iilés helye: Váľosháza Gaál Kálmáll teľlle (enielet 3l ' teľem)
Jelen vannak: I(ecze István polgáľl]lesteľ. Delrreteľ JánosIlé. Görlczi I(ár'ol1'. MolIláľ llrrľe. Nagv
István Zoltárl. Szepesi Jeno' Tatáľ Zoltán. TLrka Antal. Nagy Lajosné. Dľ. Malatinszlĺy Anclľás l<épvi seIő-testĹileti tagoI<.

Dľ' Kittlingeľ llona cínrzetes főjegyző, Kacsó Sándoľné aljegyzó, Dľ. KLli Gáboľ váľosfejlesztési
osztályvezető, Nagy Tiirrde igazgaÍási osztályvezető, okľös János építésiés váľosĹizemeltetési

csopońvezető, Tekse Lívi a

ép ítési

és városĹizenleltetés i Ĺi gyi ntéző;

Ponyokainé Rab Jtrdit a Váľosi Óvoclai Intézmélly vezetője, Nagy Lajos az Al'any János Általános
Islĺola igazgatója:
Janó Eľzsébetj egyzől<örlyvvezeto;

Kecze István: Köszönti a nregielellteket!
Bejelenti. hogy a képviselołestĹilet l0 fóvel jelen van. (83,33 o/o-os a ľészvétel)Dľ. DLlcza La.ios
I<épviselo igazoltan. önkornrányzati tevél<enységgel összefĹiggésbelr valr Íávol az Ĺilésľol.Máthé Zsolt
lĺépviselő llenr _jelezte távolmaľaclását. Me-eállapítja' hogy a testĹilet hatáľoz_atképes. a ľendl<íviili,
llyi lváIlos

Ĺi

lést lllegIl1,it_ja.

a jegyzőIĺönyvet Janó Eľzsébet Ĺigykezelő vezeti.
Jegyzőkönyv-hitelesítőllel< felkéľiSzepesi Jenő és Tuka Antal telepĹilési képviselol<et'
Szavazásra bocsátja - trrás javaslat hiányábarl - a jegyzókönyv-hiteIesítők szenlélyénelĺelfogadását.

BejeleIlti. hogy

Kisújszállás Város Önkoľmányzatának Képviselő-testülete egyhangú szavazással (10 igen
szav azattal) elfo ga

dj

a a j egyző kti nyv-

h

i

telesítő k sze m élyét.

Kecze István: .Iavaslatot tesz aZ Ĺilés l<il<tilclött napiľencljének nlóc]osításáľa. .lavasolja nyilvános 3.
napiľencli pontként felvenni a napiľenclre az Ĺilés elott kiosztásľa keľĹilt a 20l0. decenrbeľ 2-án és 3-án
lehLlllott nagy l]]ennyiségĺĺcsapaclél< által ol<ozott lĺáľokvis nraioľ tállrogatásľa iI'ányLrló pályázat
benyújtásáľól szóló 310lŻ010' (XIr. 21.) szźl^l^lĹl önkoľmányzaÍi llatározat nlóclosításáľa vollatl<ozó
őte{ esztést. E l oterj esztő'. Kecze I stván po gármesteľ.
Tovább i módos ító j avaslat ind ítványozásáľa acl lehetőséget'
e

l

l

Megállapít|a' hogy a képviselő-teSti'ilet tagjai ľészéľőlnódosítási javaslat lrelrr Iralrgzik el' így
szavazásra bocsátja az általa felvetett napiľendľe vonatkozó nlóclosító .iavaslatot. Aki azzal egyetért.

jelezze.

Kisújszállás Váľos Önkoľmányzatának Képviselő-testiilete egyhangú szavazással (10 igen
szavazatta|) elfogadja a polgáľmesteľ napiľendľe vonatkoző, 3. napiľencli pont felvételének
iavaslatát.
Kecze István: Szavazásra teszi fel a napiretldet az elfogaclott nlóclosító javaslattal egyben. Aki azzal
egyetét, .ielezze.

Kisújszállás Váľos Onkoľmányzatának Képviselő-testülete egvhangú szavazással (10
szav azatta|) elfo ga

dj

a a következő

lJ;\S:en.e:ćsĺJcĺnĺ5Zsóktl'l()nkoľmcílq:i611

-

na

pi ľe n ĺl et

:
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Napirend a nvilvános iilésľe:

1'

Előterjesztés közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatására vonatkozó

páIyázat benýjtására

Eloterjesztő'. KeczeIstván polgármester

2.

Előterjesztés a Balassi Bálint utcáÍ az Erdélyi Sándor utcával összeköto
lail- és belterületi hatánnódosításľól valamint tertiletvásár1ásról

útépítéshezszrikséges
szóló örrkormányzati

határozatok módosítására

Előterjesztő: KeczeIstvánpo1gármester

3.

Eioterjesztés a 2010. december 2-án és 3-án lehullott nagy mennyiségű csapadék által okozott
károk vis maior támogatásra irányuló páIyázat benýjtásáról szóló 31012010. (XII. 21.) számú
önkormányz ati határozat módosításáról

Előterjesztő'. KęczęIstván polgármester
Napiľend a záľt iilésľe:

1.

Előterjesztés a kisújszállási DK-i és DNy-i be|víz-öblözetek
keretében felmenilt kie gészítő mű szaki ellenori szo|gáltatás

Előteľjesztő'. KeczeIstván polgármester
Kui Gábor osztály:łezető
Véleményezi: Közbeszerzési BizoÍ.tsćlg (ZKB/1)

rekonstrukciója tárgý beruházás
b

ęszer zés ér e

Meghívott: Dr'

1. napiľendi pont:

Előteľjesztés ktizfoglalkoztatás-szervezł5k foglalkoztatásának támogatására vonatkoző páůyázat
benyújtásáľa
Kecze István: Kiegészítéstnem kíván terľri'
Kéľdéseknekad helyt. Megállapítja, hogy kérdésfeltevésiszándék nincs, így véleménynyilvánításľa,
j

avaslattételre ad lehetoséget.

Vélemény,javaslat hiányában szavazásra bocsátja a 3. oldalon talźihatő, közfoglalkoztatás-szervezők
foglalkoztatásának támogatására vonatkozo pźůyázatbenyújtásáról szóló határozatí javaslatot
előteľjesztés szerinti formában. A7<l azzal, egyetért, jeIezze.

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testiilete egyhangú szavazással (10 igen
szav azzttal) el fo ga

dj

a a j avas

l

at

o

t, és a követk ező határ ozatot ho zza:

Íl.UL 8.) szá m ú ti n ko rmány zati határ ozat
ktizfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatására vonatkoző pźiyánat benyújtásáľa

20 l Ż0

1.l Kisújszállás Váľos Önkormányzatáĺak Képviselő-testĹilete úgy dönt, hogy az országos
Foglalkoztatási Kozalapítvány által kiírt' K9ZM1Ż01'|-II221 számu, közfoglalkoztatás-szewezők
fo

g1

alko zt atás ának támo gatás ára vonatko zó

Felelős:
Határidő:

p

á|y

ázatot

b

enyuj

tj

a.

Kecze István polgármester
2011' február 11.

Önkormányzattlnak Képviselőłestülęte úgy dönt, hogy az 1./ pontban
meghatározottpáIyázat keľetébęnöt fő k<izfoglalkoztatás-szęrvęzőtalkalmazŻ01rI.máľcius 1. napjától
2011' augusztus 31. napjáig napi 6 őrábaĺ.

2.l Kisujszállás Város
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3.l

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselotestülete ťe|hatalmazza Kecze

István

polgármestert apályázaÍ benyrijtására és apá|yázat mellékietétképező nyilatkozatok aláírására.

En'ől értesül:
1. Kęczę István polgármester
2. dr. Kittlinger Ilona címzetes fójegyző
3. Polgármesteľi Hivatal Pénzugyl osztáIya
4' Polgármesterí Hivatal Igazgatási osztálya
Ponyokainé Rab Judit a Városi 6odai Intézruényvezeĺője és Nagl Lajos az Arany János
Iskola igazgatója távoznak az ülésről ]6.] ] óľakoľ.

Álntárr'

2. napiľendi pont:

Előteľjesztés a Balassi Bálint utcźúaz Eľdélyi Sándoľ utcával összekötő

kül- és belteľületi

útépítéshezszükséges

hatáľmódosításľól valamint terĺiletvásárlásľól szóló tinkoľmányzati

hatáľozatok módosításáľa

Kecze István: Kiegészítéstnem kíván tenni.
Kérdésęknek ad hely. Megállapítja, hogy kérdésfeltevésiszándék nincs, így véleménynyilvánításra,

javaslattételre ad lehetoséget.

Vélemény,javaslat hiányában szavazásta bocsátja az 7. határozatí javaslatot, a Balassi Bálint utcát az
Erdélyi Sándor utcával összekötő útépítéshezszükséges küI- és belterületi határmódosításró] szóló
27012010. (IX. 2B.) számu önkormányzatí határozat módosításáľa vonatkoző határozati javaslatot
eloteľjesztés szerinti formában. AL<l azzal egyetéľt, jelezze.

Kisújszállás Város onkormányzatának Képviselő-testü|ete egyhangú szavazással (10 igen
szav azatta|) elfo gad j a a j avaslatot, és a kö vetk ezo határ ozatot hozza:

21

l20l1.GL 8.) számú önko rmány zati határozat

a Balassi Bálĺnt utcát az EľdéIyiSándoľ utcával összekötő útépítéshezszükséges kül_ és
belteľiileti határmódosításľól szóló Ż70ĺŻ010.(Ix.28.) számú łĺnkoľmányzatihatározat
módosításáľól

1. Kisújszállás Város onkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Balassi Bálint utcát az
Erdélyi Sándor utcával összekötő útépítéshezszükséges ktil- és beltenileti határmódosításról szóló
210lŻ010. (Ix.28') számú önkormányzatihatározatban szeľeplő 01040/90 helyrajzi számot, aváltozási
vázrajz szerint érintett 01040l99 heIyrajzi számra módosítja'

2. Ahatározat többi részétváltozatlanul érvényben tarja.
Felęlős:

Kecze István polgármester
Dr. Kittlingeľ llona címzetes főjegyző

Határidő:

Errol

étesül: 1.
Ż'
Ą

J.

Ż0Il. március

31.

Kecze István polgármester
Dr. Kittlingeľ Ilona címzetes főjegyzo
Polgármesteri Hivatal Építésiés Városüzemeltetési osztály

Kecze István: Szavazźsra teszi fel a Ż. hatáľozati javaslatot a Balassi Bálint ltcát az Erdélyi Sándor
ut'cával összekötő útépítéshezszrikséges tertiletvásárlásról szóló 27Il20I0. (IX. 28') számu
önkormányzatihaÍátozat módosításáról, előterjesztés szerinti formában. Aki azzal egyetért, jelezze.
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Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testĺilete egyhangú szavazással (10 igen
szav azatta|) elfo gad j a a j ava slatot, és a követk ezo haÍár o zaI"ot ho zza:

ŻŻ lz0ll.GL 8.) szám ú önko ľm ány

zati határ ozat

a Balassi Bálint utcát az EľdélyiSándoľ utcával összekiitő útépítéshezszükséges
teľĺiletvásárlásľól szőlőŻ7IlŻ010. (Ix.28.) számú önkoľmányzatihztźrozat módosításáľól
1' Kísújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt' hogy a Balassi Bálint utcát az
Erdélyi Sándor utcával összeköto útépítéshezsziikséges teniletvásárlásról szóló 271'12010. (IX.28.)
szálnő önkormányzatíhatározat 1. pontjában szerepló 01040/90 heIyrajzi számot, a válltozási vázrajz
szeľint érintett 01040l99 helyra1zi számra módosítja.
2.

A határozat többi részétv áltozatlanul érvényben tartj

Felelős:
Határido:
Enőlénesül:

1.

2.

J.

a.

Kecze István polgármesteľ
Dr. Kittlinger Ilona címzetes főjegyző
207I.március 31.
Kecze István pol gármester
Dr. Kittlinger llona címzetes fójegyző
Polgármesteri Hivatal Építésiés Városüzerneltetési o sztály

3. napiľendi pont:

Előteľjesztés a 2010. decembeľ Ż-án és 3-án |ehu|lott nagy mennyiségű csapadék által okozott
káľok vis maioľ támogatásľa iľányuló pźiyánat benyrĺjtásáľó| szóló 370lŻ0l0. (xII. 21.) számú
łinkoľmányzati határozat módosításáľól

Kecze István: Szóbeli kiegészítésnem hangzik ei, a kérdésekéa sző. Kérdésnem vetődik fel, a
vélemények,javaslatok kovetkeznek. Vélemény, javaslat nem hangzik el, így szavazásra teszi fel a
2010' decembęr Ż-án és 3-án lehullott nagy meÍrnyiségűisapadék áItd' okozott károk vis maior
támogatási igényénekbenyĹrjtásáról szóló 310lŻu0. (XII. 21.) számú onkormányzati határozat
kiegészítésérevonatkozó határozati javaslatot előterjesztés szerinti formában. AkJ azzal egyetért,

jelezze.

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testĺilete egyhangú szavazással (10 ĺgen
szav azatta|) elfogadj a a j avaslatot, és a követk ezo határozatot hozza:

l 1. (L 8.) szá m rĺ ii n ko ľm á ny zati határ o zat
a 2010. decembeľ 2-án és 3-án lehullott nagy mennyiségíĺcsapadék által okozott káľok vis maioľ

Ż3 l Ż0

támogatási igényének benyújtásáľól szóló a370/Ż010. (xII.z1.) számú önkoľmányzatihatźrozat
kiegészítéséről

1. Kisújszállás Város Önkormányzata a 37Ol2OlO. (XII'21.) számú önkormányzati határozattlval ugy
hogy vis maioľ tarta|ékcímenaz aIábbíak szerínt nyujtja be igényét a Belügyminisztériumhoz:

döntött,

,,Kĺsújszállás Váľos Önkoľmányzatának Képviselő-testülete i'ilésénugy határozott, hogy a vis
maioľ taľtalék címen támogatási igéný nyújt be a Beltigyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezésę: Ż0I0. decembeľ 2-án és 3-án lehullott nagy mennyiségű csapadék
által okozott káľok, helye: Kisújszállás váľos belteľiileténa hatźrozat 1. számú mellékletében
szeľeplő helyszíneken.
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A káľesemény foľľásiisszetétele:

adatok Ft-ban
o/
/o

2010. év

Megnevezés

261 855 Fr

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)

30

0Ft
0Ft

Biztosító kánérítése
Egyéb fonás

0
0

Vis maioľ igény

ó10 995 Ft

70

Forľások összesen

872 850

Ft

100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 872

850 Ft, melynek feďezętét
ľészben
tudia
biztosítani.
az önkormáĺyzat
- A testület nyilatkozik arról, hogy a káresemérľryel'érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.
-

- Az Önkormányzat biztosítással ľendelkezik, az Onkoľmźnyzat biztosítása azonban a vis maioľ
helyzet kiivetkeztében bekövetkezett káreseményekľe nem terjed ki.

GENERALI-PROVIDENCIA Biztosító
Biztosító Társasás megnevezése
Bizto sítási szerzo ďés száma
-

Az

Zrt.
9600410790001 6800

ađottkáreseményre biztosítási összeget nem igényelt

.

Az önkonnányzat lnás - tulajdonában lévő - vagyontárggyaI a feladatát nem tudia ellátni.

testület a saját forrás összegét a 2010. évi költségvetéséľőlszóló 7lŻ0rc.
önko ľmányzati ľendele tében az általános taľtalék teľhéľebĺztosítja.

A

A testület felhatalmazza

u.Ż4.)

számú

a polgáľmesteľt az igénybejelentés benýjtására."

csapadékos idójárás, olvadások miatt további védekezési munkálatokľa volt szükség. A teljes
védekezésifokozat megszLintetésére 2o1I. február 7-én kenilt sor. Íey Kisújszállás Város
Önkormányzataa37012010. (xII.21.) számú önkormányzaÍihatározatát_az 1' pont szerinti vis maior
támogatási igény óta végzett védekezésimunkálatok költségével - az alábbiak szerint egészíti ki:

2.

A

2.I

.

A káľesemény kiegészített foľľástĺsszetétele:

adatok Ft-ban

Védekezésiktiltség

o/
/o

Saját fonás (biztosítási összeg néllail)

336 218 Fr

30

Biztosító kártérítése

0Ft
0Fr
784 507 Ft
1Ż0 7ŻsF1

Megnevezés

Egyéb fonás

Vis maioľ igény

l

Foľľások łisszesen

0
0

10
100

- A káľok helyreállításának (költségvetés alapján) tervezętt módosított összköltsége 1 IŻ0 725
Ft, melynek fedezetét az onkormányzat ľészben tuclia biztosítani.
- A testület nyilatkozik arľól, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.
_ Az onkormányzat biztosítással ľendelkezik, az Onkoľmźnyzat biztosítása azonban a vis

maioľ helyzet kiivetkeztében bektivetkezett káľeseményekľenem teľjed kĺ.
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GENERALI-PROVIDENCIA

Biztosító Társaság megnevezése

Biztositő Zrt.

Biztosítási szerző dés száma (20 1 0. dec. 3 1 -i g)
(2011.ian. l-tol)
-

-

Az

9600410790001 6800

960063IŻ9I0862000

aďott káreseményre biztosítási összeget nem igénvelt

.

Az önkormányzat más - tulajdonában lévó _ vagyontárggyal a feladatát nem tudia ellátni.

A

testület a saját forrás összegét a Ż0I0. évi költségvetésérő] szolő 7l20I0. (II.24.) számú
önkoľmányzati ľendeletében az általános taľtalékteľhéľebiztosította, a felmerülő újabb
védekezés költségeket a 2all. évi költségvetésből biztosítja.

A testület feIhatalmazza

a polgáľmesteľt az igénybejelentés benýjÍására.

Ż.Ż. A fentiek miatt a 310lŻu0. (XII.21 .) számú önkormányzatihaÍátozat
alábbi tételle1 egészül ki:

|. számí melléklete az

;'.'',:,;;,;,:,ffi'ĺ.,:i,

Tę!ęĚ.ĺĺlés

$šz:
:.r..:l:l

Hŕś'ź',j]:rłľ

l'

;,:;,:,:1!1..:,;1,;;i;iij;,',
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Erĺol értesülnek:
1. Kecze István polgármester
2. Dr. Kittlinger Ilona címzetes fójegyzo
3. Polgármesteri Hivatal Pénnlgyi osztálya
4. Polgármesteń Hivatal Építésíés Városüzemeltetési osztáIya

További kiegészítés,kérdés,vélemény,javaslat nem hangzik el.

A

polgármester megköszöni a
részvételt,a képviselők munkáját, és a rendkívüli, nyilvános ülést 16.16 órakor berekeszti. Közli, hogy
pár peľc techĺikai szünet uÍán a képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.
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