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JEGYZŐKÖNYV
Készült Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. május 8-án tartott rendkíviili ülésén.
Helyszín:

Városháza Tanácskozóterme

Jelen vannak: Wenner-Várkonyi Attila polgármester,
Fazekas János alpolgármester,
Dr. Fazekas Margit,
Irnrei István,
Sárközi György,
Dr. Szabó Péter,
Szabó Zoltán képviselők.
—

Dr. Hoffmann Zsolt —jegyző,
S zabadosné Harangozó Mária osztályvezető,
Herczeg Krisztián a Műszaki és Pályázatkezeló’ Osztály képviseletében,
Dr. Sári László a Péizziigyi és Gazdasági Bizottság tagja.
—

Távolmaradását bejelentette: Gácsiné Bozsik Magdolna,
Jauernik István képviseló’k.
—

Wenner-Várkonyi Attila polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mert a megválasztott 9 képviselő közül 7 fő jelen van, megnyitja azt. A rendkívüli
ülés oka határidős pályázatok.
Wenner- Várkonyi Attila polgármester javaslatot tesz a tárgyalandó napirendre.
A Képviselő-testület egyhangúlag

—

7 igen szavazattal

—

a következő határozatot hozza:

135/2018.(V.08.) határozat
a Képviselő-testület 2018. május 8-i ülése napirendjének jóváhagyásáról
Kunszentmárton Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2018. május 8-i ülésének napirendi
pontjait és azok sorrendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1.! Előterjesztés a Kunszentmárton Város Önkormányzata által Jrásszékhely múzeumok szakmai támo
gatására benyújtandó pályázatról
Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester
2.! Előterjesztés Kunszentmárton Zsidó temető felújítására pályázaton való részvételről
Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester
Értesülnek:

-

Képviselő-testület tagjai
-2-

Az 1. napirendi pont tárgyalása:

Dr. Szabó Péter elmondja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangú 3 igen szavazattal a
határozati javaslatot támogatja, és annak elfogadását javasolja a testületnek.

A Képviselő-testület egyhangúlag

—

7 igen szavazattal

—

a következő határozatot hozza:

136/2018.(V.08.) határozat
a Kunszentmárton Város Onkormányzata által Járásszékhely múzeumok szakmai támogatására
benyújtandó pályázatról
Kuriszentmártori Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. dvi C. törvény 3. melléklet II. 4. b)
pontja alapján a Járásszékhely múzeumok szakmai támogatására.
A projekt összköltsége bruttó 4.000.000 Ft, összes igényelt támogatás 4.000.000 Ft.
Felelős: Herczeg Krisztián
Határidő: 2018.05.09.
Erről értesül:

-

-

-

-

-

-

-

Képviselő-testület
Wenner-Várkonyi Attila polgármester
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
KKOH Pénzügyi és Adóiigyi Osztály
KKÖH Számviteli Osztály
KKOH Műszaki és Pályázatkezelő Osztály
KAMK

A 2. napirendi pont tárgyalása:
Dr. Szabó Péter elmondja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2 igen és 1 nem szavazattal
elfogadásrajavasolja az előterjesztést.
Dr. Fazekas Margit elmondja, hogy egyetért Dr. Szabó Péterrel, van tulajdonosa, ha lehetősége van rá,
akkor pályázzori ő. A másik érvet is el tudja fogadni, hogy annyira leterhelt a Saját osztályuk a nagyon
sok feladattal, ezt nem kellene bevállalni. Azzal egyetért, hogy ezt fel kell újítani, egy hitközösségnek a
temetkezési helye, de próbálják meg egyedül megoldani.
Wenner-Várkonyi Attila elmondja, hogy ő az előterjesztést támogatja, mert megígérte, de meg tudja
érteni ezt ajavaslatot is.
A Képviselő-testület 4 igen és 3 nem szavazattal a következő határozatot hozza:
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137/2018.(V.08.) határozat
Kunszentmárton Zsidó temető felújítására pályázaton való részvételről
Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a
Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány által kiírt „Az európai kulturális örökség részét képező,
Magyarország területén található/fellelhető, jelenleg gondozatlan, elenyészőben lévő zsidó sírkertek,
sírhelyek rekonstrukciója, továbbá a kulturális örökség megismerésében, védelmében, megőrzésében
való minél szélesebb társadalmi részvétel ösztönzése, különös tekintettel a fiatal nemzedék kulturális
örökséggel kapcsolatos tudása fejlesztésének elősegítésére” tárgyú pályázati felhívásra.
A pályázat keretében a Kunszentmárton 2582 helyrajzi számú Nádor utcai temetőnél kerítés építése
valósul meg.
Az önkormányzat nem vállalja, hogy minimum 10 éven keresztül ellátja a kérelem keretében nyújtott
támogatásból felújított temető fenntartását, gondozását. A támogatási kérelem benyújtásához a
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, mint tulajdonos átvállaló nyilatkozata kerül csatolásra.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Műszaki és Pályázatkezelő Osztályt a pályázat előkészítési
munkáinak elvégzésére.
Határidő: 2018. május 31.
Felelős: Herczeg Krisztián
Szabadosné Harangozó Mária
Erről értesül:

-

-

-

-

-

-

-

-

Képviselő-testület tagjai
Wenner-Várkonyi Attila polgármester
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
KKÖH Pénzügyi és Adóügyi Osztálya
KKOH Számviteli Osztálya
KKÖH Műszaki és Pályázatkezelő Osztálya
KKÖH Szervezési Osztálya
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége

Több napirendi pont nincs.
Wenner-Várkonyi Attila polgármester az ülést berekeszti.

kmf.

ifj/
Wenner-Várkony Attila

Dr. Hrmknn Zsolt

7

polgármester
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jegyző

VÁROSI ONKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK NÉVSORA
JELENLÉTI ív
2018. május 8-án tartandó rendkívüli ülésen
1/

Wenn er- Várkonyi Attila polgánnester

Fazekas János

alpolgármester

Dr. Fazekas Margit

Gácsiné Bozsik Magdolna

linrei Ish’án

Jauer,zik István

Sárközi György

Dr. Szabó Péter

Szabó Zoltán
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Előterjesztés:
a Kunszentmárton Város Önkormányzata által Járásszékhely múzeumok szakmai
támogatására benyújtandó pályázatról

Testületi ülés dátuma:
2018.05.08.
Készítés ideje:
2018.05.02.
Készítette:
Herczeg Krisztián
Ellenőrizte:
Szabadosné Harangozó Mária
Jóváhagyta:
Dr. Hoffmann Zsolt

Tárgyalja meg:

Képviselő-testület
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Ügyrendi, Civil Kapcsolatok és Közművelődési Bizottság
Egészségügyi és Szociális Bizottság
Oktatási, Sport és Közbiztonsági Bizottság
Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Nyílt
ülés
X
X

Zárt
ülés

Nem jeleníthető meg a k ép. Lehet, hogy nincs elegendő memória a megny itásához, de az sem
k izárt, hogy sérült a k ép. Indítsa újra a számítógépet, és ny issa meg újból a fájlt. Ha tov ábbra is a
piros x ik on jelenik meg, törölje a k épet, és szúrja be ismét.

Kunszentmárton Város Polgármesterétől
________________________________________________________________
5441 Kunszentmárton, Pf. 2
Tel.: 56/560-500 Fax:56/461-158
E-mail: kunszentmarton@kunszph.hu

Előterjesztés
a Kunszentmárton Város Önkormányzata által Járásszékhely múzeumok szakmai
támogatására benyújtandó pályázatról
Tisztelt Képviselő-testület!
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a Kunszentmártoni Általános Művelődési
Központ Helytörténeti Múzeuma pályázni szeretne Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. b) pontja alapján, a
Járásszékhely múzeumok szakmai támogatására. Alcélként az „online tudományos,
kulturális és oktatási tartalmak létrehozása” lett megjelölve, amelynek keretében a Kincses
Kultúróvoda weboldal fejlesztése, fenntartása valósulna meg. A pályázatot a múzeumot
fenntartó járásszékhely települési önkormányzata nyújthatja be.
A pályázat célja a modellértékű jó gyakorlatok kialakítását és terjesztését célzó, a kulturális
javakhoz való korszerű hozzáférést és látogatói igények kiszolgálását biztosító online
szolgáltatásokat nyújtó, az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény
előírásainak megfelelő honlapok létrehozására vagy meglévő honlap ennek megfelelő
átalakítására, fejlesztésére lehet támogatást igényelni.
A pályázat pozitív elbírálása esetén lehetősége lesz az önkormányzatnak, mint
kedvezményezettnek a támogatási összeg felhasználását a Kunszentmártoni Általános
Művelődési Központnak átadni.
A pályázni tervezett összeg – a támogatás 100 %-os intenzitására tekintettel - összesen
bruttó 4.000.000,- Ft. A pályázat beadási határideje 2018. május 09.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi
határozati javaslatot fogadja el.
Kunszentmárton, 2018. május 2.
Wenner-Várkonyi Attila
polgármester

_____/2018. (V.08.) határozat
a Kunszentmárton Város Önkormányzata által Járásszékhely múzeumok szakmai
támogatására benyújtandó pályázatról
Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot
nyújt be a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3.
melléklet II. 4. b) pontja alapján a Járásszékhely múzeumok szakmai támogatására.
A projekt összköltsége bruttó 4.000.000 Ft, összes igényelt támogatás 4.000.000 Ft.
Felelős: Herczeg Krisztián
Határidő: 2018.05.09.
Erről értesül:

- Képviselő-testület
- Wenner-Várkonyi Attila polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- KKÖH Pénzügyi és Adóügyi Osztály
- KKÖH Számviteli Osztály
- KKÖH Műszaki és Pályázatkezelő Osztály
- KÁMK
Kmf.
Wenner-Várkonyi Attila
polgármester

Dr. Hoffmann Zsolt
jegyző

Előterjesztés:
Kunszentmárton Zsidó temető felújítására pályázaton való részvételről

Testületi ülés dátuma:
2018.05.08.
Készítés ideje:
2018.05.02.
Készítette:
Herczeg Krisztián
Ellenőrizte:
Szabadosné Harangozó Mária
Jóváhagyta:
Dr. Hoffmann Zsolt
Tárgyalja meg:

Nyílt
ülés
Képviselő-testület
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Ügyrendi, Civil kapcsolatok és Közművelődési Bizottság
Egészségügyi és Szociális Bizottság
Oktatási, Sport és Közbiztonsági Bizottság
Roma Nemzetiségi Önkormányzat

X
X

Zárt
ülés

Kunszentmárton Város Polgármestere
5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.

ELŐTERJESZTÉS
Kunszentmárton Zsidó temető felújítására pályázaton való részvételről
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány pályázatot írt ki „Az európai kulturális
örökség részét képező, Magyarország területén található/fellelhető, jelenleg gondozatlan,
elenyészőben lévő zsidó sírkertek, sírhelyek rekonstrukciója, továbbá a kulturális
örökség megismerésében, védelmében, megőrzésében való minél szélesebb társadalmi
részvétel ösztönzése, különös tekintettel a fiatal nemzedék kulturális örökséggel
kapcsolatos tudása fejlesztésének elősegítésére" tárgyban.
A pályázat keretében kötelező kerítés építése minden olyan esetben, amikor a temető
nincs bekerítve, illetve kötelező a kerítés felújítása, ha állapota miatt a kerítés nem
alkalmas a temetői létesítmény védelmére. A pályázat keretében támogatható egyéb
temetői létesítmények (ravatalozó, gondnoki épület, egyéb építmény) elbontása,
kivételes esetben felújítása működő temetők esetén.
A pályázat keretében a Kunszentmárton 2582 helyrajzi számon (Nádor utcai zsidó
temető) lévő temetőnél kerítés építésére lenne lehetőség /a terület cserjéktől, bokroktól,
aljnövényzettől való megtisztítása után/.
Kérelmet nyújthat be:
- egyházi jogi személy, nevezetesen bevett egyház,
- az a vallási szervezet vagy helyi önkormányzat, amely rendelkezik a temető vagy
terület tulajdonosának írásos megbízásával arra, hogy a kérelmet benyújtsa és a
támogatni kért tevékenységet megvalósítsa
A temető a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége tulajdonában van. Tehát a
kérelmet ő is benyújthatná és a pályázatot megvalósíthatná.
Kunszentmárton területén található egy másik – közterületi kapcsolattal nem rendelkező
– zsidó temető (belterület 2748 hrsz.) is, mely ingatlan nem szerepel a pályázati kiírás
mellékletében felsorolt elsődlegesen támogatható temető listában.
A pályázati felhívás alapján csatolni kell: „A temető fekvése szerinti helyi
önkormányzat képviselő-testületének határozatát arról, hogy az önkormányzat
legalább 10 éven át vállalja a temető folyamatos gondozását, karbantartását.
A temető fekvése szerinti helyi önkormányzat képviselő-testületének határozatát abban
az esetben is kötelező csatolni, ha kérelmező és/vagy a tulajdonos nem a temető
fekvése szerinti önkormányzat. A képviselő-testület határozatát nem tartalmazó
kérelmek érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek! Amennyiben a fenntartást
az önkormányzat nem vállalja, azt a temető tulajdonosa, vagyonkezelője, bérlője,
használója etc. is vállalhatja.
A kérelem előkészítése során kötelező egyeztetni a vallási irányultság szerint illetékes
vallási szervezet képviselőjével, valamint a megvalósítandó tevékenységet teljes
mértékben a vallási irányultság szerint illetékes vallási szervezet jogosult meghatározni.

A felhívás keretében maximum 20.000.000 Ft igényelhető. A támogatás 100 %-os előleg
formájában kerül biztosításra.
A támogatott projekt támogatási és megvalósítás időszaka: 2018. október 31.
A pályázat beadásának határideje 2018. május 31.
A Képviselő-testületnek döntést kell hoznia arról, hogy a pályázatot benyújtsa-e az
Önkormányzat a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége helyett, és a pályázat
előkészítését a Műszaki és Pályázatkezelő Osztály haladéktalanul megkezdje-e.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést tárgyalja meg, és az alábbi
határozati javaslatot fogadja el.

Kunszentmárton, 2018. május 2.
Wenner-Várkonyi Attila
polgármester

……/2018.(V.08.) határozat
Kunszentmárton Zsidó temető felújítására pályázaton való részvételről
Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
pályázatot nyújt be a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány által kiírt „Az
európai kulturális örökség részét képező, Magyarország területén található/fellelhető,
jelenleg gondozatlan, elenyészőben lévő zsidó sírkertek, sírhelyek rekonstrukciója,
továbbá a kulturális örökség megismerésében, védelmében, megőrzésében való minél
szélesebb társadalmi részvétel ösztönzése, különös tekintettel a fiatal nemzedék
kulturális örökséggel kapcsolatos tudása fejlesztésének elősegítésére" tárgyú pályázati
felhívásra.
A pályázat keretében a Kunszentmárton 2582 helyrajzi számú Nádor utcai
temetőnél kerítés építése valósul meg.
Az önkormányzat nem vállalja, hogy minimum 10 éven keresztül ellátja a kérelem
keretében nyújtott támogatásból felújított temető fenntartását, gondozását. A
támogatási kérelem benyújtásához a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége,
mint tulajdonos átvállaló nyilatkozata kerül csatolásra.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Műszaki és Pályázatkezelő Osztályt a pályázat
előkészítési munkáinak elvégzésére.
Határidő: 2018. május 31.
Felelős:
Herczeg Krisztián
Szabadosné Harangozó Mária
Erről értesül:

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester

- Képviselő-testület tagjai
- Wenner-Várkonyi Attila polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- KKÖH Pénzügyi és Adóügyi Osztálya
- KKÖH Számviteli Osztálya
- KKÖH Műszaki és Pályázatkezelő Osztálya
- KKÖH Szervezési Osztálya
- Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége
Dr. Hoffmann Zsolt

jegyző

Kunszentmárton Város Polgármesterétől
 5441 Kunszentmárton Pf. 2.  56/560-500

Fax: 56/461-158

M E G H Í V Ó
Kunszentmárton Város Önkormányzati Képviselő-testületének rendkívüli ülését
2018. május 8-án (Kedd) 14.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Városháza Tanácskozóterme
Napirend:
1./ Előterjesztés a Kunszentmárton Város Önkormányzata által Járásszékhely múzeumok szakmai
támogatására benyújtandó pályázatról
Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester
2./ Előterjesztés Kunszentmárton Zsidó temető felújítására pályázaton való részvételről
Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester
Kunszentmárton, 2018. május 3.
Wenner-Várkonyi Attila sk.
Az ülés anyaga a következő internet címen érhető el:

http://www.kunszentmarton.hu/e-testulet

