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Jegyzőkönyv 

 
 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. május 10-én megtar-
tott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Városháza, Polgármester irodája 
 
Jelen vannak:  Szabó András polgármester elnökletével: 

Csoma János, Emődi Imre, Dr.Horváth Lajos, Dr.Kiss István, Kun Istvánné, 
Metzinger Ferenc, Nagy Kálmán, Szabó Zoltán és Vincze László önkormány-
zati képviselők 
 

Jelen vannak továbbá: Barta Ferenc aljegyző, Mészáros Sándorné törzskari csoportvezető és 
Molnár János költségvetési csoportvezető tanácskozási joggal meghívottak, 
valamint Páliné Házi Judit jegyzőkönyvvezető. 

 
 
Szabó András polgármester köszönti a soron kívüli ülésen megjelent önkormányzati képvise-
lőket, a Polgármesteri Hivatal megjelent munkatársait. 
Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, azon tíz önkormányzati képviselő 
megjelent. A képviselőtestület nyilvános ülését 15 órakor megnyitja. 
Javasolja, hogy a képviselőtestület az írásban megküldött meghívóban feltüntetett napirendi 
pontokat tárgyalja meg. 
Kéri a napirendi javaslat elfogadását. 
A képviselőtestület jelenlévő tíz tagja a napirendi javaslatot egyhangúlag, tíz igenlő szavazat-
tal elfogadja.  
 
 
ELSŐ NAPIRENDI PONT:  
 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről 
szóló 2/2010. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester külön megköszöni képviselőtársainak, hogy eljöttek az ülésre, 
mivel nagyon fontos döntést kell meghozni. Az Önhiki benyújtásához szükség van arra, hogy 
a költségvetést módosítsák. Ez csak adminisztratív jellegű módosítás, hogy a 15.131 ezer Ft az 
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működési célt szolgáljon, vagy pedig felhalmozási jellegű bevételek közé lehet sorolni annak 
érdekében, hogy a felhalmozási egyensúly meglegyen.  
Megkéri Molnár Jánost, hogy szakmailag magyarázza el ennek az átcsoportosításnak a hátte-
rét. 
 
Molnár János elmondja, még az előző évben az önkormányzatot megillette a személyi jöve-
delemadó egy bizonyos hányada. Ez azt jelenti, hogy amit személyi jövedelemadót a lakosság 
befizet, annak valamennyi százalékát a települési önkormányzatnak visszajuttatják. Ebből a 
forrásból terveztek felhalmozási jellegű kiadást. Azonban amikor megkapták az Önhiki útmu-
tatót akkor derült ki, hogy ezt a forrást felhalmozási célra nem lehet felhasználni. Ennek meg-
felelően módosították a költségvetést. Vagyis ezt az összeget kivették a felhalmozási bevételek 
közül és a felhalmozási és tőkejellegű bevételek közé az ingatlanok és vagyoni értékű jogok 
értékesítése került át. Ezt így kell áttervezni, hogy a felhalmozási egyensúly helyreálljon. 
Amennyi felhalmozási jellegű kiadást terveznek, annyi bevételnek kell lennie az önkormány-
zatnak.  
 
Szabó András polgármester miután további kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestü-
let tagjait, hogy az előterjesztett rendelet-tervezetet fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tíz tagja a rendeletet egyhangúlag, tíz igenlő szavazattal – minő-
sített többséggel – elfogadja és megalkotja 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
 

12/2010. (V.11.) 
önkormányzati rendelete 

 
a 2010. évi költségvetésről szóló 2/2010. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT: 
 
Egyebek, szükség szerint bejelentések 
 

( írásban csatolva ) 
 
2/1. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, miután soron kívüli ülést kellett összehívni, így van 
még egy olyan téma, ami még megtárgyalásra vár, mivel ennek az átfutási ideje legalább négy 
hónap. A tornateremhez a villamos energia vételezés kiépítése nagyon lényeges. 4-6 hónap 
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alatt vállalták és minél hamarabb van a döntés, annál hamarabb lehet a kezdés. Az ideiglenes 
áramvételezés most is van, de az átadásnál nagyon lényeges, hogy ez meg is legyen.  
 
Metzinger Ferenc megkérdezi, miért kell ilyen magas teljesítményigényt kérni. 
 
Szabó  András polgármester válasza, hogy a tervezők felmérték és ők határozták meg az 
igényt. 
 
Szabó Zoltán úgy ítéli meg, hogy ez nem is annyira magas, mert ha belegondol, hogy milyen 
teljesítményt vesz fel a fűtés, szellőztetés, stb. akkor ezt nem tartja soknak. De úgy gondolja, a 
szakemberek ezt biztos kiszámították. 
 
Metzinger Ferenc ezzel a kiszámítással óvatosan bánna, mivel épp most volt a szakiskola 
tornatermének műszaki átadása és ott fordult elő az, hogy a gázos szakember felmérte az ener-
giaigényt és azt számolta ki, hogy a 100 m3/óra kapacitású fogyasztásmérő szükséges, aminek 
az éves költsége 80 ezer Ft. Most utólag kiderült, hogy nem kell a 100 m3/órás mérőóra, de a 
Tigáznak ez lett volna az érdeke. Így most nem is kötötte meg a szerződést a Tigáz-zal, amíg 
ezt vissza nem csinálják. 
 
Szabó András polgármester miután további hozzászólás nem volt, kéri a képviselőtestület 
tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tíz tagja a határozati javaslatot egyhangúlag, tíz igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
98/2010. (V.10.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
mikrotérségi tornaterem villamos energia vételezés kiépítéséről. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok-
ról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében el-
járva 
 

hozzájárul 
 
a Kunhegyes, Rákóczi Ferenc u. 1535 hrsz. alatt felépülő mikrotérségi tornaterem 
villamos energia hálózatba történő csatlakozásának kiépítéséhez szükséges csatla-
kozási szerződés megkötéséhez, és az 565.200 Ft + ÁFA csatlakozási díj megfize-
téséhez. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a csatlakozási szerződés megkötésére. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
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3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 

 
 
 
Szabó András polgármester  megköszöni képviselőtársainak, hogy a soron kívüli ülésen meg-
jelentek, a képviselőtestület e nagyon fontos döntéseit meghozhatta. 
A képviselőtestület soron kívüli nyilvános ülését 15 óra 10 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
 
 

Dr. Pénzes  Tímea jegyző távollétében 
helyettesítésével megbízott:  
 
 
 

S z a b ó    András     B a r t a   Ferenc 
polgármester      aljegyző 
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Iktatószám: KVÖ/824/16/2010. 

 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
 

2010. május 10-én megtartott nyilvános ülésének 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
 

Sorszám: 9. 
 

RENDELETEK MUTATÓJA 
 
 
Rendelet 

száma Rendelet tárgya Kódszám 

12/2010. A 2010. évi költségvetésről szóló 2/2010. (II.16.) önkor-
mányzati rendelet módosítása 

B 1 

 
 

HATÁROZATOK MUTATÓJA 
 
 
Határozat 

száma 
Határozat tárgya Kódszám 

98/2010. mikrotérségi tornaterem villamos energia vételezés kiépítéséről D 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


