
 
Jegyzőkönyv 

 
 
 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. május 27-én meg-
tartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme 
 
Jelen vannak: Szabó András polgármester elnökletével: 
 Csoma János, Dienes Attila, Emődi Imre, Dr.Horváth Lajos, Dr.Kiss Ist-

ván, Kun Istvánné, Madarasi Imre, Nagy Kálmán, Szabó Zoltán és 
Szathmári Istvánné önkormányzati képviselő. 

 
Jelen vannak továbbá:  Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Mészáros 

Sándorné törzskari csoportvezető, Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos, Bodó 
István főelőadó, Molnár Szilvia igazgatási osztályvezető, Szabó György a 
Városi Gyámhivatal vezetője, Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportve-
zető, Major Anikó a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye vezetője, Kisné 
Veres Edit a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 
Zsigmond Ferenc Városi Könyvtár tagintézményvezetője, Imre Péter a 
„Kunhegyes Városért” Közalapítvány kuratóriumának elnöke, Szabó Jó-
zsef a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője, Tóthné He-
gedűs Mária a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány könyvvizsgálója ta-
nácskozási joggal meghívottak, valamint Páliné Házi Judit jegyzőkönyv-
vezető 

 
 
 
Szabó András polgármester köszönti a képviselőtestületi ülésen megjelent önkormányzati 
képviselőket, meghívott jelenlévőket. 
Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, azon tíz önkormányzati képvi-
selő megjelent. Távolmaradását bejelentette: Csoma János, Metzinger Ferenc és Vincze 
László, nem jelezte: Szász Gábor.  
A képviselőtestület nyilvános ülését 16 órakor megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a képviselőtestület az írásban megküldött meghívóban feltüntetett napiren-
di pontokat tárgyalja meg. 
Kéri a napirendi javaslat elfogadását. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tíz tagja a napirendi javaslatot egyhangúlag, tíz igenlő szava-
zattal elfogadja. 
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Szabó András polgármester megkérdezi, van-e interpellációs kérdés, közérdekű bejelen-
tés.  
 
Dienes Attila képviselőnek az előző testületi üléshez kapcsolódóan van hozzáfűzni valója. 
Volt egy kérdése, hogy a strand mennyi veszteséget termel. Akkor az volt a válasz, hogy 
semmit. A Vízmű értékelőjében pedig 17 millió Ft van megjelenítve.  
Az előző testületi ülésen az Egészségügyi Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságából kettő fő 
el lett távolítva. Akkor az volt a magyarázat, hogy a bizottság elvégezte munkáját és új 
tagokat kell választani annak ellenére, hogy októberben van a tisztújítás és nem minden 
tagot cseréltek le.  
 
Szabó András polgármester válasza, a stranddal kapcsolatban a Vízmű Kft. taggyűlésén 
fog választ adni. Az Egészségügyi Kft. felügyelő bizottságával kapcsolatban pedig a kép-
viselőtestület döntött így.  
 
Szathmári Istvánné képviselőnek több megjegyzése, illetve kérése lenne a képviselőtestü-
let felé. Köztudomású, hogy Szolnokon dolgozik és előfordul olyan eset, hogy a városi 
autó jártában-keltében el tudná vinni, illetve haza tudná hozni. Azt szeretné a Tisztelt Kép-
viselőtestülettől kérni, hogy ehhez a beleegyezését adja. Ezzel plusz utat nem tenne, ha 
Szolnokon van az autó és tudja sofőr, hogy mikor tájban végez, akkor felhívja és fel tudná 
venni, vagy pedig ha reggel Budapestre, vagy Szolnokra indul, akkor el tudná vinni. Ehhez 
kéri a képviselőtestület tagjainak szíves hozzájárulását. 
Szeretné megkérdezni, hogy az illegális címerhasználattal kapcsolatban történt-e feljelen-
tés, használható volt-e a bizonyíték, amit benyújtott. 
 
Dr.Pénzes Tímea jegyző válasza, az ügyben eljáró hatóságot kellett kijelölni, mert a saját 
ügyükben nem járhatnak el. Az Államigazgatási Hivatal Kunmadarast jelölte ki. Az eljárás 
folyamatban van és meg fogják hallgatni a bizonyíték alapján azt a személyt, aki valószí-
nűsíthetően a címert használja.  
 
Dr.Horváth Lajos kéri, hogy az ügyről bővebben hallhatna-e, mivel nem tudja, miről van 
szó. 
 
Csoma János önkormányzati képviselő a tanácskozó terembe megérkezett, ezzel a képvi-
selőtestület létszáma tizenegy főre változott. 
 
Szathmári Istvánné elmondja, kiderítették az IP címet, hogy egy tengeren túli szerveren 
keresztül működtetik a honlapot. Amikor Létai Úrnak volt az ominózus esete itt Kunhe-
gyesen, akkor büszkén vallotta, hogy ő az, aki üzemelteti ezt a honlapot a városvezetés 
nagy elégedetlenségére. Úgy gondolja, így össze lehet rakni ezt a két dolgot. A címerhasz-
nálatról önkormányzati rendelet rendelkezik hogyan és miként lehet használni. Most úgy 
tűnik bizonyítani látszik, hogy ki a használó és az eljárást le lehet folytatni. 
Másik dolog: Megkereste egy néni a belvizes házakkal kapcsolatban. Jó, ha lebontásra ke-
rül egy ilyen ingatlan, és a lebontást követően kerítést húznának a helyére. Jelen esetben a 
Purgány utcáról van szó, azt mondja, igen nagy a veszélye annak, sőt be is törtek a szom-
szédjába, hogy legális behatolás történik a lebontott fal miatt. 
Dienes Attila felvetéséhez kapcsolódóan megkérdezi, minden beszámolót követően a fel-
ügyelő bizottság esetében tisztújítás következik, vagy csak precedens értékű volt az előző.  
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Szabó András polgármester válasza, elmondta a válaszát a korábbiakban, nem kíván ezzel 
tovább foglalkozni. A képviselőtestület döntött és ezt a döntést tiszteletben tartják, de min-
den testületi ülésen nem kíván ezzel foglalkozni.  
 
Szathmári Istvánné további kérdése, februárban volt az Egészségügyi és Szociális Bizott-
ságnak ülése, akkor két helyi rendelet módosítására nyújtott be javaslatot, amit el is foga-
dott a bizottság. Az egyik a köztisztasági, a másik a kommunális adóról szóló javaslat volt. 
Már aljegyzővel beszéltek róla, aki elmondta, hogy most van kidolgozás alatt egy hatásta-
nulmány. Kérdezi, van-e arra esély, hogy a legközelebbi testületi ülésre be lehet hozni az 
anyagot, mivel már négy hónap eltelt és a dolog még nem mozdult. Mindkét témát nagyon 
fontosnak tartja és szívügyének tekinti. 
 
Dr.Pénzes Tímea jegyző válaszában megerősíti az aljegyző úr által elmondottakat, a ha-
tástanulmány készül és szükséges is, hogy készüljön. A kommunális adó rendeletmódosítás 
arra irányul, hogy a 70 év felettiek adókedvezményt kapjanak, illetve mentesüljenek annak 
megfizetése alól. Mindenképpen szükséges az, hogy a képviselőtestület a megfelelő infor-
mációk birtokában legyen, hogy ez mennyi bevétel kiesést jelent. A hulladékgazdálkodási 
rendelet kapcsán viszont nem bevétel kiesésként, hanem az önkormányzat részéről költ-
ségként fog jelentkezni. Ugyanis akit mentesítenek a hulladékszállítási díj fizetése alól, azt 
a díjat az önkormányzatnak kell kifizetni. Ezek azért nem annyira egyszerű kérdések, de 
úgy gondolja a következő testületi ülésre a hatástanulmánynak a birtokában lesznek. A 
rendelet-módosítás kapcsán polgármester úr lehet ennek az előterjesztője. Úgy gondolja, ha 
a hatástanulmány készen lesz, a rendelkezésre álló információk birtokában nincs akadálya 
annak, hogy a képviselőtestület elé kerüljön. 
 
Szathmári Istvánné úgy gondolja, annál is inkább, mivel nem egészen bevétel kiesésről 
van szó, mivel alternatívát is kínált a javaslatában, hogy honnan lehetne pótolni. Nem egy-
értelműen csak bevételkiesésről van szó. Úgy gondolja, Kunhegyes város lakosairól van 
szó, megkeresték és legalább jó néhány hónap után kerüljön a képviselőtestület elé.  
 
Dr.Pénzes Tímea jegyző válasza, tárgyalni fogják, de ezeknek a javaslatoknak a költség-
vetési vonzatát is végig kell gondolni. 
 
Szabó András polgármester tájékoztatásul elmondja, 60 millió Ft-ot vontak meg az ön-
kormányzatoktól ebben az évben. Nem hiába hozta meg a képviselőtestület a takarékossági 
intézkedéseket. Az a tét, hogy a város működése biztosított legyen, talpon maradjon. Van-
nak persze nagyon népszerű intézkedések, amiket szeretnének meghozni, de ha felelősen 
gondolkodnak, akkor nem lehet. A lényeg, hogy biztosítva legyen a város intézményeinek 
működése.  
A képviselő asszony első kérdésére válaszolva elmondja, tudomása szerint eddig is nem 
egyszer vitte az önkormányzati autó a munkahelyére és vissza. Ezzel a kéréssel nyitott ka-
pukat dönget.  
 
Szathmári Istvánné kijelenti, van erre példa, de nem szeretné, ha ebből probléma lenne. 
Ezért szeretné a képviselőtestület áldását kérni ehhez a dologhoz. 
 
Nagy Kálmán elmondja, jó néhány évvel ezelőtt, amikor végigsöpört egy vihar Kunhe-
gyesen, nagyon jó volt látni, hogy külső segítséget is kaptak, akik a városban viharkárt 
szenvedtek. Akik az akkori képviselőtestületnek a tagjai voltak növelhették ezt a segítsé-
get. Akkor is jó érzés volt, amikor komoly belvíz sújtotta a települést jó néhány háznál 
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segíteni tudott a Magyar Ökomenikus Segélyszolgálat. Jó volt látni azt, hogy nem hagyták 
teljesen magára a települést ezek a szervezetek. Látniuk kell, hogy nagyon komoly károkat 
szenvedtek települések, nem itt, hanem tőlük távolabb élő emberek. Azt kéri, ha lehetsé-
ges, gondolkozzanak el azon, bár nagyon szűkös a város költségvetése, teljesen igaz, amit 
polgármester úr elmondott, hogy több mint 60 millió forint elvonás volt ebben az eszten-
dőben, egyik napról a másikra él a település, de az tudja kinyújtani a kezét, aki képes volt a 
másik kezével adni. Úgy gondolja a település is bármelyik pillanatban szenvedhet olyan 
káreseményt, amikor külső segítségre is rászorulnak. Csak akkor méltók elfogadni a segít-
séget, ha bajba jutott embereket képesek segíteni. Nem milliós tételekről gondolkodik, de 
úgy gondolja gesztus értéke lenne annak, ha 1-200 ezer forintot a város egy település felé 
oda tudna nyújtani egy családnak, egy olyan önkormányzati intézménynek azok közül a 
települések közül, akik károkat szenvedtek az elmúlt napok árvizében. Kunhegyest közvet-
lenül nem érinti az árvíz, de bármelyik pillanatban adódhat olyan helyzet, amikor külső 
segítségre lehet szükségük. Azért kellene gondolkodni azon, hogy valamelyik településnek 
1-200 ezer Ft segítséget tudjanak nyújtani. Most folynak a települések újraindításának, 
takarításának munkái. Azt tudja, hogy ez csepp a tengerben, de akkor tudnak méltón elfo-
gadni, ha képesek adni.  
 
Szathmári Istvánné most kapta kézbe a Kunhegyes és Térsége Ikergyermekeiért Alapít-
vány meghívó levelét. Az az ötlete támadt, mivel már máskor is megtette a képviselőtestü-
let, hogy egy bizonyos összeget felajánlott, és kérdezi, lehetne-e most erről szó, hogy kö-
zösen adományozzanak egy összeget ennek az alapítványnak.  
 
Szabó András polgármester válasza Szathmári Istvánné felé, hogy a képviselőtestület na-
pirendjei között szerepel a civil szervezetek támogatása, ahová a Kunhegyes és Térsége 
Ikergyermekeiért Alapítvány is pályázott. A napirend tárgyalásakor fog dönteni a képvise-
lőtestület az alapítvány támogatásáról. 
Nagy Kálmán képviselő felvetésére javasolja, hogy arra a képviselőtestület végén térjenek 
vissza. 
Miután további kérdés, bejelentés nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a közér-
dekű kérdésekre, bejelentésekre adott válaszokat fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenegy tagja a válaszadást egyhangúlag, tizenegy igenlő 
szavazattal elfogadja. 
 
 
ELSŐ NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a Díszpolgári Cím alapításáról és adományozásáról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, javaslatot dolgoztak ki a Díszpolgári Cím alapítá-
sára, adományozására. A javaslatot képviselőtársai áttanulmányozták, kérdezi, van-e kér-
dés, vélemény. 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a rendelet terveze-
tet fogadják el. 
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A képviselőtestület jelenlévő tizenegy tagja a rendeletet egyhangúlag, tizenegy igenlő sza-
vazattal – minősített többséggel – elfogadja és megalkotja 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
 

13/2010. (V.28.) 
önkormányzati rendeletét 

 
a „Kunhegyes Város Díszpolgára” Cím alapításáról és adományozásáról 

 
 
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a civil szervezetek részére kiírt támogatási pályázat elbírá-
lására 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta és a 
javaslatot kidolgozta. Felkéri Dr.Horváth Lajost, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a bi-
zottság javaslatát ismertesse a képviselőtestülettel. 
 
Dr.Horváth Lajos elmondja, az önkormányzatnak erre a célra 1.128 ezer Ft forrás áll ren-
delkezésére. A civil szervezetek által igényelt támogatás összege meghaladja a rendelke-
zésre álló keretösszeget, az igényelt összeg 1.987.650 Ft. Emiatt sem tudták minden civil 
szervezetnek az igényét 100 %-os mértékben teljesíteni, de az elbírálás során arra töreked-
tek, hogy minden igénylő kapjon támogatást. Próbálták a lehetőségekhez mérten igazságo-
san felosztani a keretet. 
A Pénzügyi Bizottság mérlegelése alapján az alábbi javaslatot teszi: 

- Kunhegyes Kultúrájáért Alapítvány 60 ezer Ft 
- Hagyományőrző Egyesület 60 ezer Ft 
- Mozgássérülten az Önálló Életért Kunhegyesen Alapítvány 40 ezer Ft 
- Kunhegyes és Térsége Ikergyermekeiért Alapítvány 50 ezer Ft 
- Nyugdíjas Klub 50 ezer Ft 
- TKTT Szociális Szolgáltató Központja Kunhegyesi Szakmai Egysége 53 ezer Ft 
- Búzavirág Népdalkör 30 ezer Ft 
- Hagyományőrző Néptánccsoport 30 ezer Ft 
- Kunhegyesiek Baráti Köre 60 ezer Ft 
- Mozgássérültek Kunhegyesi Csoportja 40 ezer Ft 
- Dózsa Tagintézmény Zöld Szív Csoportja 100 ezer Ft 
- Kunhegyesi Ifjúsági Néptánccsoport 60 ezer Ft 
- Kunhegyes Város Közbiztonsági, Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület 200 

ezer Ft 
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- Magyar Vöröskereszt Kunhegyesi Szervezete 45 ezer Ft 
- Alapítvány a Kunhegyesi Városi Könyvtárért 80 ezer Ft 
- História a gyermekekért Alapítvány 50 ezer Ft 
- Kossuth Iskola Diákönkormányzata 70 ezer Ft 
- Iskolapolgárokért Alapítvány 50 ezer Ft 

A fenti listához kapcsolódóan elmondja, a Dózsa Tagintézmény esetében a Zöld Szív Cso-
port az egyetlen szervezet, ami kérelmet nyújtott be, azért javasolnak 100 ezer Ft-ot, míg a 
Kossuth Tagintézmény esetében három szervezet is van és az ő részükre  összesen 170 ezer 
Ft-ot javasolnak.  
Így a rendelkezésre álló keret teljes egészében felosztásra került, ami 1.128 ezer Ft.  
 
Szabó András polgármester megköszöni a Pénzügyi Bizottság munkáját. Megkérdezi, 
van-e más javaslat, vélemény. 
 
Kun Istvánné a Kunhegyesiek Baráti Köre részére javasolt 60 ezer Ft-ot kevesli az igé-
nyelt 200 ezer Ft-tal szemben. A Kunhegyesi Helytörténeti Füzetek 9. száma fog megje-
lenni, ennek van egy folyamata és emiatt úgy gondolja, hogy valamivel magasabb összeget 
kellene javasolni, 80-100 ezer Ft között gondolja. Arra most nem tud javaslatot mondani, 
honnan vegyék el, de a 60 ezer Ft-ot kevesli. Úgy gondolja, ha megszakad egy folyamat, 
az a városra nézve is rossz. 
 
Dr.Horváth Lajos elmondja, arányaiban nézve kevés, de azt is nézték, hogy az elmúlt 
évben milyen mértékű volt a támogatás.  
 
Szathmári Istvánné ugyanolyan állásponton van, mint Kun Istvánné, hogy sajnos forrást 
nem tud megjelölni, csak olyan értékekre felhívni a figyelmet, mint a Kunhegyesiek Baráti 
Köre, amit alkot, vagy a Kunhegyesi Ifjúsági Néptánccsoport, akik minden rendezvényen 
megörvendeztetik a nívós produkciójukkal. Ebben az esetben is a kért és kapott összeg 
között óriási a különbség véleménye szerint.  
Másik ilyen még a Szociális Szolgáltató Központ Kunhegyesi Szakmai Egysége, akik hát-
rányos helyzetű gyerekeket szoktak táboroztatni. Mindenkinek lehetne még többet is adni, 
de a szűkös keret miatt megfontolás tárgyává tenné ennek a három szervezetnek javasolt 
összeget.  
 
Szabó András polgármester azt kéri a javaslatot tevő képviselőktől, hogy csak akkor tudja 
a javaslatot második körben megszavaztatni a képviselőtestülettel, ha egyúttal arra is javas-
latot tesznek, honnan csoportosítsanak át. Első körben a Pénzügyi Bizottság javaslatát fog-
ja szavazásra bocsátani.  
 
Kun Istvánné javasolja, hogy a Dózsa Tagintézmény Zöld Szív Csoportja 5 ezer Ft-tal 
kapjon kevesebbet, illetve a Kossuth Iskola három támogatott szervezete is 5-5 ezer Ft-tal, 
ez összesen 20 ezer Ft szabad összeget jelent, amit javasol a Kunhegyesiek Baráti Körének 
átadni.  Nem akarja egy szervezettől levenni, ez még nem olyan nagy összeg, így úgy gon-
dolja igazságosabb lehetne.  
 
Szathmári Istvánné úgy látja, sajnos kevés idő áll rendelkezésre arra, hogy megfontolják 
ezt a kérdést. Javasolja, hogy a Zöld Szív Csoporttól, az Alapítvány a Kunhegyesi Városi 
Könyvtárért és a Kossuth Iskola Diákönkormányzatától vegyenek le 10-10 ezer Ft-ot, és a 
Kunhegyesiek Baráti Köre, az Ifjúsági Néptánccsoport és a TTK Kunhegyesi Szakmai 
Egysége kapjon 10-10 ezer Ft plusz támogatást.  
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Szabó András polgármester miután további javaslat nem hangzott el, kéri a képviselőtes-
tület tagjait döntsenek. Elsőként a Pénzügyi Bizottság javaslatáról kér döntést.  
Aki egyetért a Pénzügyi Bizottság által tett javaslattal, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenegy tagja a javaslatot hét igenlő szavazattal, négy nem-
leges szavazat ellenében elfogadja a következő határozatával: 
 
99/2010. (V.27.) kt. h a t á r o z a t, 
 
a civil szervezetek 2010. évi támogatásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 20/2005. (VII.13.) 
önkormányzati rendelet 3. §-ában foglaltak alapján kiírt – civil szervezetek 
2010. évi tevékenységének támogatása – pályázat felhívása szerint, a pályázó 
kunhegyesi civil szervezetek munkájának elősegítésére, a település közösségi 
feladatainak színvonalas ellátása érdekében a 2010. évi támogatási keretét az 
alábbiak szerint osztja fel: 
 
 

Pályázó 

2010. évben ka-

pott támogatás 

(Ft) 

Kunhegyes Kultúrájáért Alapítvány 60.000 

Hagyományőrző Egyesület 60.000 
Mozgássérülten az Önálló Életért Kunhegyesen Alapítvány 40.000 
Kunhegyes és Térsége Ikergyermekeiért Alapítvány 50.000 
Nyugdíjas Klub 50.000 
TKTT Szociális Szolgáltató Központja Kunhegyesi Szakmai 
Egysége 

53.000 

Búzavirág Népdalkör 30.000 
Hagyományőrző Néptánccsoport 30.000 
Kunhegyesiek Baráti Köre 60.000 
Mozgássérültek Kunhegyesi Csoportja 40.000 
Dózsa Tagintézmény Zöld Szív Csoportja 100.000 
Kunhegyesi Ifjúsági Néptánccsoport 60.000 
Kunhegyes Város Közbiztonsági, Bűnmegelőzési és Va-
gyonvédelmi Egyesülete 

 
200.000 

Magyar Vöröskereszt Kunhegyesi Szervezete 45.000 
Alapítvány a Kunhegyesi Városi Könyvtárért 80.000 
História a Gyermekekért Alapítvány 50.000 
Kossuth Iskola Diákönkormányzata 70.000 
Iskolapolgárokért Alapítvány 50.000 

 
A Képviselőtestület felkéri Szabó András polgármestert a pályázaton részt vett 
városi civil szervezetek kiértesítésére, a támogatási szerződések megkötésére. 
 
Felelős:  Szabó András polgármester 
Határidő:   szerződéskötés, finanszírozás 2010. évben folyamatos,  
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végső határidő: 2010. december 31. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Pénzügyi Bizottság tagjai 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Molnár János költségvetési csoportvezető 
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
 
Kun Istvánné úgy gondolja, először azt kellett volna megszavazni, hogy ki ért egyet az ő, 
vagy a Szathmáriné javaslatával, mert így már okafogyottá vált az ilyen jellegű szavazás.  
 
Dr.Pénzes Tímea jegyző válasza, először a Pénzügyi Bizottság javaslatát kell feltenni sza-
vazásra, mivel az egy konszenzuson alapuló javaslat. De amennyiben Kun Istvánné és 
Szathmári Istvánné kéri, hogy a javaslatukról szavazzanak, akkor azt megteszi a képviselő-
testület.  
 
Szathmári Istvánné nem látja értelmét ennek, a szavazás eredményét látva el is áll a ja-
vaslatától.  
 
Kun Istvánné kéri, hogy döntsön a javaslatáról a képviselőtestület. 
 
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy Kun Istvánné javaslatá-
ról döntsenek. Aki egyetért a javaslattal, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenegy tagja Kun Istvánné módosító javaslatát egy igenlő 
szavazat és négy tartózkodás mellett, hat nemleges szavazattal nem támogatja.  
 
 
 
HARMADIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés Kunhegyes város 2010. év II. félévi kulturális és sportren-
dezvényeinek költségvetés-tervezetéről 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, a kulturális és sport rendezvények II. félévi költ-
ségvetés tervezetét találják az előterjesztésben. 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az előterjesztett 
javaslatot fogadják el. 
 



9 
 

A képviselőtestület jelenlévő tizenegy tagja a javaslatot egyhangúlag, tizenegy igenlő sza-
vazattal elfogadja a következő határozatával: 
 
100/2010. (V.27.) kt. h a t á r o z a t, 
 
Kunhegyes város 2010. év II. félévi kulturális és sportrendezvényeinek költségvetés terve-
zetéről. 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzata a 2010. év II. félévi rendezvények meg-
valósítására 4.569.400 Ft-ot, azaz: Négymillió-ötszázhatvankilencezer-
négyszáz forintot a 2010. évi költségvetésben a mellékelt tervezet szerint 
 

jóváhagyja. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzata a teljesítést követő soros képviselőtestü-
leti ülésen áttekinti a 2010. II. félévben megvalósult kulturális és sport ren-
dezvények költségfelhasználását. 
Felelős: Földi Zsuzsanna 
Határidő: 2011. február 15.  
 

Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Szentpéteriné Lévai Mária a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési 

Intézmény igazgatója 
6. Mészáros Sándorné törzskari csoportvezető 
7. Földi Zsuzsanna vezető tanácsos 

 
 
 
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ tagin-
tézmény tervezett nyári működéséről 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, a nyáron a művelődési központ egy rövid időre 
szünetet tart, amennyiben azt a képviselőtestület engedélyezi. 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javas-
lat „A” változatát támogassák. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenegy tagja a javaslatot egyhangúlag, tizenegy igenlő sza-
vazattal elfogadja a következő határozatával: 
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101/2010. (V.27.) kt. h a t á r o z a t, 
 
a  Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény Ilosvai Varga István Városi 
Művelődési Központ tagintézmény nyári működéséről. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a fenntartásában mű-
ködő Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény Ilosvai Varga 
István Városi Művelődési Központ tagintézményének nyári bezárását az aláb-
biak szerint   
 

engedélyezi: 
 
Az intézmény 2010. július 12 – augusztus 1-ig zárva tart, a dolgozók igény sze-
rint ügyeletet látnak el. 
A feladatok ellátásáért a fenti időtartamban is az intézmény vezetője felelős. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Szentpéteriné Lévai Mária a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési 

Intézmény igazgatója 
4. Mészáros Sándorné törzskari csoportvezető 
5. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos  

 
 
 
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő 
alapfokú nevelési-oktatási intézményekben a 2010/2011-es tanévben in-
dítható csoportok számának meghatározására 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, a 2010/2011-es tanévben az önkormányzat által 
fenntartott oktatási intézményekben indítható csoportok és tanulói létszámokról kell dön-
tést hozni. Az előterjesztés az intézményekkel és társönkormányzatokkal egyeztetésre ke-
rült. 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javas-
latot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenegy tagja a javaslatot egyhangúlag, tizenegy igenlő sza-
vazattal elfogadja a következő határozatával: 
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102/2010. (V.27.) kt. h a t á r o z a t, 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő alapfokú nevelési-oktatási in-
tézményekben a 2010/2011-es tanévben indítandó csoportok számának meghatározására. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a fenntartásában álló alapfo-
kú nevelési-oktatási intézményekben a 2010/2011-es tanévben a következő csoportok 
indítását engedélyezi: 
 
a.) Kunhegyes Város Óvodai Intézménye: 
 
Kunhegyes 
- Garay Óvoda:  3 csoport, 24 fő/csoport  71 fő 
- Kossuth Óvoda:  3 csoport, 26 fő/csoport  78 fő 
- Hajnal Óvoda:  2 csoport, 28 fő/csoport  56 fő 
- Zádor Óvoda:  3 csoport, 23 fő/csoport  68 fő 
Intézményi szinten összesen:              273 fő 
 
Tiszaroff   3 csoport, 21 fő/csoport  64 fő 
 
Tiszaszentimre  3 csoport, 19 fő/csoport  57 fő 
 
Tomajmonostora 2 csoport, 19 fő/csoport  38 fő 
 
Tiszagyenda  1 csoport, 31 fő/csoport  31 fő 
 
b.) Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 

Szakiskola: 
 
A beíratott tanulói létszám alapján az első évfolyamon 3 osztályt indíthat. 
- Kunhegyesi tagintézményekben   2 osztályt, 
- Tiszagyendai Tagintézményben   0 osztályt, 
- Tiszaroffi Tagintézményben    1 osztályt. 
 
A Kunhegyesi tagintézményekben indítható napközis csoportok száma: 4, 
Tiszagyendán 2, Tiszaroffon 3. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata a 2010/2011-es tanévben a belépő csoportok 
gyermeklétszámát kizárólag az e határozatban foglaltak szerint, illetve a közok-
tatási törvényben meghatározott maximális létszámmal engedélyezi minden in-
tézményben. A csoportok létszámának alakulásáért az intézmény vezetője fe-
gyelmi felelősséggel tartozik. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Pisók István Tiszagyenda polgármestere 
4. Balogh Henrietta Tiszagyenda jegyzője 
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5. Kamarás Zsolt Tiszaroff polgármestere 
6. Vankóné Jekli Anikó Tiszaroff jegyzője 
7. Major Anikó a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye vezetője 
8. Szabó István a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási In-

tézmény és Szakiskola igazgatója 
9. Mészáros Sándorné törzskari csoportvezető 
10. Fűtő Georgina ügykezelő 

 
 
 
HATODIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a Purgány utca 33. szám alatti belvízkárosult ingatlan tu-
lajdonjogának elfogadásáról 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, a Purgány u. 33. szám alatti belvízkárosult ingatlan 
tulajdonjogának rendezéséről szól az előterjesztést. 
 
Kun Istvánné kérdezi, jól olvasta-e, hogy minden költség nélkül kerül az önkormányzat 
tulajdonába ez az ingatlan. Később mekkora terheket ró az önkormányzatra, mivel belvizes 
ingatlanról van szó, illetve mi várható kiadásként.  
 
Dr. Pénzes Tímea jegyző válasza, régi kívánság volt a képviselőtestület részéről, hogy a 
belvizes ingatlanok tulajdonjoga rendeződjön. Ennek egyik lépése az ingatlan felajánlás 
elfogadása az önkormányzat részéről, mert annak idején nem mindegyik ingatlan esetében 
nem mindegyik ingatlan tulajdonossal köttetett megállapodás. Az előterjesztésből látszik, 
hogy mindketten felajánlók, mint tulajdonosok, így az önkormányzat tulajdonába kerülhet 
ez az ingatlan. Korábban ennek az ingatlannak a megvásárlására érkezett be ajánlat. Úgy 
gondolja, hogy a következő testületi ülésen a képviselőtestület elé is fog kerülni, ha úgy 
gondolja a képviselőtestület, értékesíthetik is ezt az ingatlant. A költsége mindösszesen az 
ingatlankataszter nyilvántartásba vételhez szükséges értékbecslés.  
 
Szathmári Istvánné kérdezi, ezek az ingatlanok, amelyek most már tulajdonjogilag tisztá-
zottak lesznek, nem lenne ildomos meghirdetni ezeknek az értékesítését a városban. Így 
mindenki egyenlő eséllyel indulhatna, de kérdezi, hogy a szomszédoknak van-e elővásárlá-
si joga ilyenkor. Nem biztos, hogy Kunhegyes város lakosai tudnak arról, hogy vannak 
ilyen ingatlanok, amit el kíván adni az önkormányzat.  
 
Dr.Pénzes Tímea jegyző válasza, meghirdetésre nincs kötelezettsége sem az önkormány-
zatnak, sem a Polgármesteri Hivatalnak, ez a jogi álláspontja. Belterületen nincs elővásár-
lási joga a szomszédoknak.  
 
Szathmári Istvánné megjegyzi, máskor is előfordult már olyan eset, képviselőtestület 
előtt volt olyan anyag, hogy meg kívánja vásárolni valaki ezt, vagy azt az ingatlant, akkor 
felvetődött képviselőtársaiban is az a kérdés, hogy esetleg meg kellett volna hirdetni, lehet, 
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hogy akkor többet kapott volna a város és akkor mindenki egyenlő eséllyel pályázhatott 
volna. Nem nagyon tudják az emberek, hogy ez az ingatlan eladó.  
 
Szabó András polgármester megjegyzi, az önkormányzat értékbecslés alapján értékesíthe-
ti ezt a telket. Abban igaza van, hogy nagyon sok az üres ingatlan és azokat jó volna érté-
kesíteni.  
 
Dr.Horváth Lajos kérdezi, annak idején, amikor ezek a megállapodások köttettek, a 
155/2006. számú kormányrendelet rendelkezéseit figyelembe véve, az önkormányzat, il-
letve a magánszemélyek megállapodásban nyilatkoztak, hogy ezt az ingatlant az önkor-
mányzat részére felajánlják. Ezeknek az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése nem 
valósult meg, időközben a kormányrendelet is módosításra került és gyakorlatilag nagyon 
sok olyan faramuci helyzet van, hogy akik a belvízzel kapcsolatban kaptak egy másik in-
gatlant és az ingatlan-nyilvántartás szerint a felajánlott ingatlan is még továbbra is az ő 
nevükön szerepel. Nem történt meg az ingatlan-nyilvántartási átvezetés. Akik felajánlották 
ők még jogkövető állampolgárként jártak el, de nagyon sokan úgy vannak, nem került át-
írásra, kaptak helyette másikat és esetleg még azt is, amiben megállapodtak, hogy az ön-
kormányzat nevére kerüljön, még el is adhatják másnak, anélkül, hogy az önkormányzat 
tudna róla. 
 
Dr.Pénzes Tímea jegyző ennek lehetőségét kizárja, mivel jelzálogjog került bejegyzésre a 
Magyar Állam részére. 
 
Dr.Horváth Lajos megjegyzi, ő maga is így gondolta, de sajnos a gyakorlat más, sajnos 
nem került semmiféle jelzálogjog bejegyzésre, sem arra az ingatlanra, amit megvásárolt és 
a régi ingatlanra sem. Örülne annak, ha ez így be lenne biztosítva.  
Azt javasolná, hogy ezeket az ingatlan tulajdonosokat fel kellene keresni és szorgalmazni, 
hogy a többiek is ezeket a felajánlásokat tegyék meg. Ugyanis ilyen felajánlással most ta-
lálkozik először. Ezt tartaná követendőnek, hogy ez a továbbiakban így legyen, mert az 
önkormányzat érdekét ez szolgálná.  
 
Szathmári Istvánné megjegyzi, már volt egy korábbi felajánlás is. 
 
Dr.Pénzes Tímea jegyző válasza, folyamatban vannak az ügyek.  
 
Szabó András polgármester miután további kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-
testület tagjait, hogy az előterjesztett javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenegy tagja a javaslatot egyhangúlag, tizenegy igenlő sza-
vazattal elfogadja a következő határozatával: 
 
103/2010. (V.27.) kt. h a t á r o z a t, 
 
Kunhegyes, Purgány u. 33. szám alatti ingatlan tulajdonjogának elfogadásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormány-
zatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jog-
körében eljárva a kunhegyesi 1270 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a 
Kunhegyes, Purgány utca 33. szám alatt található, 657 m2 nagyságú ingatlant 
Juhász József (szem.szám: 1 460410 2246, anyja neve: Csörögi Julianna, szüle-
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tési helye: Polgár, születési ideje: 1946. 04.10.) 5340 Kunhegyes, Úttörő utca 
33. szám alatti lakos, valamint Juhász Józsefné (szem.száma: 2 310808 6656, 
anyja neve: Erdei Julianna, születési név: Kovács Erzsébet, születési hely: 
Kunhegyes, születési idő: 1931. 08.08.) mint tulajdonosok, ellenérték nélküli 
felajánlásának tárgyának 
 

tulajdonjogát elfogadja. 
 
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert az ingatlan fel-
ajánlás elfogadásáról szóló szerződés aláírására. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Juhász József 5340 Kunhegyes, Úttörő u. 33. tulajdonos 
2. Juhász Józsefné 5340 Kunhegyes, Úttörő u. 33. tulajdonos 
3. Szabó András polgármester 
4. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 

 
 
 
HETEDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2009. évi tevékeny-
ségéről 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, a közalapítványnak elkészült a 2009. évi pénzügyi 
beszámolója, közhasznúsági jelentése. Köszönti a körükben megjelent könyvvizsgáló asz-
szonyt, illetve a kuratórium elnökét.  
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a beszámolót fo-
gadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenegy tagja az előterjesztett pénzügyi beszámolót egyhan-
gúlag, tizenegy igenlő szavazattal tudomásul veszi a következő határozatával:  
 
104/2010. (V.27.) kt. h a t á r o z a t, 
 
a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2009. évi közhasznú egyszerűsített beszámolójá-

ról. 

 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Kunhegyes Város-
ért” Közalapítvány 2009. évi tevékenységéről szóló pénzügyi tájékoztatót 

 

e l f o g a d j a. 
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A Képviselőtestület köszönetét fejezi ki a kuratórium elnökének, tagjainak, 
felügyelő bizottsági elnökének, tagjainak és a munkacsoport vezetőknek a fel-
adatok zökkenőmentes végrehajtása, szervezése terén kifejtett tevékenységü-
kért.  

 

Erről értesülnek: 

 

1. Imre Péter, a kuratórium elnöke 
2. Kuratórium tagjai 
3. Felügyelő Bizottság tagjai 
4. Szabó András polgármester 
5. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
6. Szabó József csoportvezető 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 

 
 
 
NYOLCADIK NAPIRENDI PONT: 
 
Tájékoztató a gyermekvédelem 2009. évi helyzetéről Kunhegyes város-
ban  
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, az önkormányzatnak minden évben számot kell 
adnia a gyermekvédelmi feladatok végrehajtásáról. A beszámoló elkészült, kéri a képvise-
lőtestület tagjait fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenegy tagja a beszámolót egyhangúlag, tizenegy igenlő 
szavazattal elfogadja a következő határozatával: 
 
105/2010. (V.27.) kt. h a t á r o z a t, 

a 2009. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a gyermekjóléti szolgálat működéséről. 

Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. §-a alapján az önkormány-
zat 2009. évi gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, a gyermekjóléti szolgálat mű-
ködéséről szóló beszámolót megtárgyalta és azt jóváhagyólag 

e l f o g a d j a. 

A képviselőtestület megállapította, hogy az önkormányzat gyermekvédelemmel 
összefüggő kötelezettségeit teljesítette: 
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- biztosította a jogosultaknak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, a 
rendkívüli és kiegészítő gyermekvédelmi, valamint az óvodáztatási támoga-
tást, 

- fenntartotta a gyermekjóléti szolgáltatást biztosító intézményt, a gyermekek 
napközbeni ellátását biztosító intézményeket (bölcsőde, óvodai és iskolai 
napközi otthon), amelyek a hatályos jogszabályoknak megfelelően a szerve-
zeti, személyi és tárgyi követelményeknek megfelelnek, 

- biztosította a más településen igénybe vehető szolgáltatásokhoz való hozzá-
jutás lehetőségét, 

- működtette a gyermekek átmeneti gondozására szolgáló helyettes szülői há-
lózatot. A helyettes szülők és a férőhelyek rendelkezésre állnak, a lehetőség 
adott az átmeneti gondozásra. 

- a gyámügyi igazgatási feladatokat a jogszabályoknak megfelelő keretek kö-
zött látja el a városban jegyzői hatáskörben dolgozó ügyintéző és a Városi 
Gyámhivatal. 

A képviselőtestület a településen a gyermekvédelem helyzetét a hatályos jog-
szabályi feltételeknek megfelelőnek, átlagosnak értékeli. 

Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. JNSZ Megyei Gyámhivatal Szolnok 
4. Szabó György a Városi Gyámhivatal vezetője 
5. Szívósné Elek Andrea, a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulása Szociális 

Szolgáltató Központja Kunhegyesi Szakmai Egysége vezetője 
6. Barta Ferenc aljegyző 
7. Molnár Szilvia igazgatási osztályvezető 

 
 
 
KILENCEDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Tájékoztató a település szociális helyzetéről 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a város szociális helyzetéről 
készült tájékoztatót az Egészségügyi és Szociális Bizottság véleményezte. 
 
Szathmári Istvánné elmondja, a bizottság az előterjesztett tájékoztatót megtárgyalta és azt 
a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 
 
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a tájékoztatót fogadják 
el. 
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A képviselőtestület jelenlévő tizenegy tagja a tájékoztatót egyhangúlag, tizenegy igenlő 
szavazattal elfogadja a következő határozatával: 
 
106/2010. (V.27.) kt. h a t á r o z a t, 
 
a Kunhegyes város szociális helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és a be-
terjesztett formában a település 2009. évi szociális helyzetéről, a szociális ellá-
tásokról készített beszámolót 

 

e l f o g a d j a . 

 

Erről értesülnek: 

 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea  jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. A képviselőtestület tagjai 
5. Szívósné Elek Andrea a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulása Szociális 

Szolgáltató Központja Kunhegyesi Szakmai Egysége vezetője 
6. Szociálpolitikai és Egészségügyi Bizottság tagjai 
7. Molnár Szilvia igazgatási osztályvezető 

 
 
 
TIZEDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Egyebek, szükség szerint megoldandó kérdések 
 

( írásban csatolva ) 
 

 

10/1. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztés a tornatermes pályázattal kapcsola-
tos határidő módosításra tesz javaslatot. Elsőként a Kunhegyes 2009 Konzorciummal kö-
tött szerződés teljesítésének határidő módosításáról kér döntést. 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az előterjesztett 
javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenegy tagja a javaslatot tíz igenlő szavazattal, egy tartóz-
kodás mellett elfogadja a következő határozatával: 
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107/2010. (V.27.) kt. h a t á r o z a t, 
 
az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében nyertes „A Kunhegyesi Álta-
lános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola és Óvoda mikrotérségi 
társulás új tornatermének építése, feladat-ellátási helyeinek felújítása, bővítése” című 
ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0049 azonosító jelű pályázathoz a „Kunhegyes 2009 Konzorci-
um”-mal kötött Vállalkozási szerződés módosításáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul a Kunhe-
gyes 2009 Konzorciummal kötött Építési Vállalkozási Szerződés módosításá-
hoz az alábbiak szerint: 
 
- a Szerződés 1.2. pontja helyébe a következő lép: az építési munkálatok be-

fejezésének időpontja, a műszaki átadás-átvétel napja 
 
1. rész tekintetében:  2010. december 06. 
2. rész tekintetében:   2010. augusztus 31. 
3. rész tekintetében:  2010. augusztus 19. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert az Építési Vállalkozási Szerződés módosításának aláírá-
sára, valamint a pályázat Támogatási Szerződésével kapcsolatosan a Közremű-
ködő Szervezet felé történő bejelentés megtételére. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Tiszagyenda Község Önkormányzata 5233 Tiszagyenda, Gorkij u. 20. 
5. Tiszaroff Község Önkormányzata 5234 Tiszaroff, Szabadság u. 22. 
6. Kunhegyes 2009 Konzorcium tagjai 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
9. Tóthné Hegedűs Mária könyvvizsgáló 6791 Szeged, István u. 21. 
10. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
11. Oláh Katalin pénzügyi vezető 
12. Mészáros Sándorné törzskari csoportvezető 

 
 
 
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a Linea Bútor Kft.-vel 
megkötött szerződés határidő módosítását fogadja el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenegy tagja a javaslatot tíz igenlő szavazattal, egy tartóz-
kodás mellett elfogadja a következő határozatával: 
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108/2010. (V.27.) kt. h a t á r o z a t, 
 
az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében nyertes „A Kunhegyesi Álta-
lános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola és Óvoda mikrotérségi 
társulás új tornatermének építése, feladat-ellátási helyeinek felújítása, bővítése” című 
ÉAOP 4.1.1/2F-2f-2009-0049 azonosító jelű pályázathoz a Linea Bútor Kft.-vel kötött 
szerződés módosításával. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul a Linea 
Bútor Kft.-vel kötött Szerződés módosításához az alábbiak szerint: 
 
A szerződés szállítási határideje 2010. június 30-ról a feladat-ellátási helyeken 
megvalósuló létesítmények készre jelentésétől számított 30 napon belül, legké-
sőbb 2010. december 6. napjára módosul.  
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a Szállítási Szerződés módosításának aláírására, valamint 
a pályázat Támogatási Szerződésével kapcsolatosan a Közreműködő Szervezet 
felé történő bejelentés megtételére. 
 
Erről értesülnek: 
 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Tiszagyenda Község Önkormányzata 5233 Tiszagyenda, Gorkij u. 20. 
5. Tiszaroff Község Önkormányzata 5234 Tiszaroff, Szabadság u. 22. 
6. Linea Bútor Kft. 9011 Győr, Dózsa u. 01052/16 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
9. Tóthné Hegedűs Mária könyvvizsgáló 6791 Szeged, István u. 21. 
10. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
11. Oláh Katalin pénzügyi vezető 
12. Mészáros Sándorné törzskari csoportvezető 

 
 
 
10/2. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, a főtér revitalizációjának második ütemére a köz-
beszerzési eljárás kiírásáról kell dönteni. 
Aki egyetért a feltételes, egyszerű közbeszerzési eljárás kiírásával, kézfelnyújtással sza-
vazzon. 
 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenegy tagja a javaslatot kilenc igenlő szavazattal, két tar-
tózkodás mellett elfogadja a következő határozatával: 
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109/2010. (V.27.) kt. h a t á r o z a t, 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának „A Szabadság tér revitalizációja 2. című, ÉAOP 
5.1.1/E-09-2009 azonosító számú pályázat keretében megvalósuló fejlesztésekhez kapcso-
lódó kivitelezési munkálatok” tárgyában feltételes, egyszerű közbeszerzési eljárás kiírásá-
ról. 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzata, mint az ajánlatkérő, a Közbeszerzésekről 
szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján megalkotott 
Közbeszerzési Szabályzat V. fejezete alapján feltételes, egyszerű közbe-
szerzési eljárást indít „A Szabadság tér revitalizációja 2. című ÉAOP-
5.1.1/E-09-2009 azonosító számú pályázat keretében megvalósuló fejlesz-
tésekhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok” tárgyában. 
 

2. A Képviselőtestület ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 56/2010. 
(III.22.) Kt., valamint az 57/2010. (III.22.) Kt. határozatokat. 

 
3. Az eljárás lefolytatásának biztosításával a Képviselőtestület Szabó András 

polgármestert bízza meg. 
 

Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Bíráló Bizottság elnöke 
5. Bíráló Bizottság tagjai 
6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 

 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, a közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges a 
bíráló bizottság létrehozása is. Elnökének javasolja Vincze Lászlót, tagjainak pedig Csoma 
János és Emődi Imre képviselőket, Sándor Tamás tájépítészt és Lódi Tünde csoportvezetőt. 
Aki egyetért a fentiek szerinti összetételével a közbeszerzési bíráló bizottságnak, az kéz-
felnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenegy tagja a javaslatot nyolc igenlő szavazattal, három 
tartózkodás mellett elfogadja a következő határozatával: 
 
110/2010. (V.27.) kt. h a t á r o z a t, 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának „A Szabadság tér revitalizációja 2. című, ÉAOP-
5.1.1/E-09-2009 azonosító számú pályázat keretében megvalósuló fejlesztésekhez kapcso-
lódó kivitelezési munkálatok” tárgyban kiírt közbeszerzési eljáráshoz bíráló bizottság lét-
rehozásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről 
szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján megalkotott Közbeszerzési Szabályzat 
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V. fejezete 2. pontja alapján „A Szabadság tér revitalizációja 2. című, ÉAOP-
5.1.1/E-09-2009 azonosító számú pályázat keretében megvalósuló fejleszté-
sekhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok” tárgyban kiírt közbeszerzési eljá-
rás lefolytatása során érkezett ajánlatok elbírálására 5 (öt) tagú bíráló bizottsá-
got hoz létre az alábbiak szerint: 
 
Elnök: Vincze László  önkormányzati képviselő 
 
Tagjai: Csoma János  önkormányzati képviselő 
  Emődi Imre  önkormányzati képviselő 
  Sándor Tamás  okleveles tájépítész 
  Lódi Tünde   vagyongazdálkodási csoportvezető 
 
Erről  értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Bíráló Bizottság elnöke 
5. Bíráló Bizottság tagjai 
6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 

 
 
 
10/3. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, ugyancsak a főtér revitalizációjához kapcsolódik az 
előterjesztés, mert a szobor megalkotását külön kellett venni, külön feltételes, de hirdet-
mény nélküli eljárást kell indítani. 
Aki egyetért az eljárás kiírásával, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenegy tagja a javaslatot kilenc igenlő szavazattal, egy nem-
leges szavazat ellenében, egy tartózkodás mellett elfogadja a következő határozatával: 
 
111/2010. (V.27.) kt. h a t á r o z a t, 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának „A Szabadság tér revitalizációja 2. című, ÉAOP 
5.1.1/E-09-2009 azonosító számú pályázat keretében megvalósuló fejlesztésekhez kapcso-
lódóan szobor megalkotása” tárgyában feltételes, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 
kiírásáról. 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzata, mint az ajánlatkérő, a Közbeszerzésekről 
szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján megalkotott 
Közbeszerzési Szabályzat V. fejezete alapján feltételes, hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárást indít „A Szabadság tér revitalizációja 2. című ÉAOP-
5.1.1/E-09-2009 azonosító számú pályázat keretében megvalósuló fejlesz-
tésekhez kapcsolódóan szobor megalkotása” tárgyában. 
 

2. Az eljárás lefolytatásának biztosításával a Képviselőtestület Szabó András 
polgármestert bízza meg. 
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Erről értesülnek: 
 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Bíráló Bizottság elnöke 
5. Bíráló Bizottság tagjai 
6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 

 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, az eljárás lefolytatásához ugyancsak létre kell hoz-
ni egy bíráló bizottságot. A bizottság elnökének javasolja Vincze Lászlót, tagjainak pedig 
Csoma János és Emődi Imre képviselőket, Czupp Pál népi iparművészt és Lódi Tünde cso-
portvezetőt. 
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenegy tagja a javaslatot nyolc igenlő szavazattal, egy nem-
leges szavazat ellenében, két tartózkodás mellett elfogadja a következő határozatával: 
 
112/2010. (V.27.) kt. h a t á r o z a t, 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának „A Szabadság tér revitalizációja 2. című, ÉAOP-
5.1.1/E-09-2009 azonosító számú pályázat keretében megvalósuló fejlesztésekhez kapcso-
lódóan szobor megalkotása” tárgyban kiírt közbeszerzési eljáráshoz bíráló bizottság létre-
hozásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről 
szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján megalkotott Közbeszerzési Szabályzat 
V. fejezete 2. pontja alapján „A Szabadság tér revitalizációja 2. című, ÉAOP-
5.1.1/E-09-2009 azonosító számú pályázat keretében megvalósuló fejleszté-
sekhez kapcsolódóan szobor megalkotása” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás 
lefolytatása során érkezett ajánlatok elbírálására 5 (öt) tagú bíráló bizottságot 
hoz létre az alábbiak szerint: 
 
Elnök: Vincze László  önkormányzati képviselő 
 
Tagjai: Csoma János  önkormányzati képviselő 
  Emődi Imre  önkormányzati képviselő 
  Czupp Pál  szobrászművész 
  Lódi Tünde   vagyongazdálkodási csoportvezető 
 
Erről  értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Bíráló Bizottság elnöke 
5. Bíráló Bizottság tagjai 



23 
 

6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
 
10/4. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy az előbbi döntések következtében a közbe-
szerzési terv módosul. 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a módosított köz-
beszerzési tervet fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenegy tagja a javaslatot kilenc igenlő szavazattal, két tar-
tózkodás mellett elfogadja a következő határozatával: 
 
113/2010. (V.27.) kt. h a t á r o z a t, 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata 2010. évi közbeszerzési tervének módosításáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről 
szóló 2003. évi CXXIX. törvény 5. § (1) bekezdése alapján készült 2010. évi 
közbeszerzési terv módosítását 
 

e l f o g a d j a. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgámester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Képviselőtestület tagjai 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
7. Mészáros Sándorné törzskari csoportvezető 
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
 
 
Szabó András polgármester visszatérve az ülés elején Nagy Kálmán képviselő által felve-
tett közérdekű bejelentésre javasolja, hogy az árvízkárosultakat az önkormányzat 50 ezer 
Ft-tal támogassa, jelöljenek ki egy települést, és annak adományozzák ezt az összeget. 
Ezen kívül a képviselőtestület tagjai közül, aki úgy gondolja, ehhez még adakozhat. 
 
Nagy Kálmán úgy gondolja, nézzenek ki egy települést a Sajó, vagy Bódva mentén és 
annak tegyék meg felajánlásukat. Ő maga máris 10 ezer Ft-ot felajánl az önkormányzat 
támogatása mellé. 
Úgy gondolja, hogy ezt a felajánlást minél hamarabb el kellene juttatni a településhez, 
hogy minél hatékonyabb lehessen ez a segítség.  
 
Szabó András polgármester miután más javaslat a képviselőtestület tagjai részéről nem 
érkezett javasolja, hogy az önkormányzat 50 ezer Ft pénzügyi segítséget nyújtson valame-
lyik árvízkárt szenvedett magyarországi településnek. Nagy Kálmán képviselőtársukat 
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megbízzák, hogy ezt a települést kiválassza. Ezt kiegészíti a képviselőtestület saját zsebé-
ből. 
Aki ezzel a javaslattal egyetért, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenegy tagja a javaslatot egyhangúlag, tizenegy igenlő sza-
vazattal elfogadja a következő határozatával: 
 
 
114/2010. (V.27.) kt. h a t á r o z a t, 
 
a rendkívüli időjárás következtében kárt szenvedett települések megsegítéséről. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2010. év május hó-
napjában bekövetkezett rendkívüli időjárási körülmények következtében kárt 
szenvedett Észak-magyarországi települések közül egyet Kunhegyes Város 
Önkormányzata részéről nyújtott  
 

50.000 Ft összegű 
 
önkormányzati gyorssegélyben részesíti, melyet a 2010. évi költségvetésében 
biztosít. 
Emellett a Képviselőtestület tagjai saját felajánlásaikat megteszik.  
 
A Képviselőtestület a gyorssegélyben részesítendő település kiválasztásával 
Nagy Kálmán önkormányzati képviselőt bízza meg. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Nagy Kálmán önkormányzati képviselő  
5. Képviselőtestület tagjai 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
7. Molnár János költségvetési csoportvezető 

 
 
 
Szabó András polgármester bejelenti, a képviselőtestület nyilvános ülésre tervezett mun-
káját ezzel elvégezte. Megköszöni a meghívott jelenlévők részvételét, a továbbiakban zárt 
ülés megtartására kerül sor. 
A képviselőtestület nyilvános ülését 16 óra 45 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 
 
S z a b ó   András      Dr. P é n z e s  Tímea 
polgármester       jegyző
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Iktatószám: KVÖ/824/17/2010. 

 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
 

2010. május 27-én megtartott nyilvános ülésének 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
 

Sorszám: 10. 
 

RENDELETEK MUTATÓJA 
 
 

Rendelet 
száma Rendelet tárgya Kódszám 

13/2010. A „Kunhegyes Város Díszpolgára” Cím alapításáról és ado-
mányozásáról 

A 3 

 
 

HATÁROZATOK MUTATÓJA 
 
 
Határozat 

száma 
Határozat tárgya Kódszám 

99/2010. a civil szervezetek 2010. évi támogatásáról Z 1 
100/2010. Kunhegyes város 2010. év II. félévi kulturális és sportrendez-

vényeinek költségvetés tervezetéről 
J 1 

101/2010. a  Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 
Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ tagintéz-
mény nyári működéséről 

J 1 

102/2010. Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő 
alapfokú nevelési-oktatási intézményekben a 2010/2011-es 
tanévben indítandó csoportok számának meghatározására 

J 4 

103/2010. Kunhegyes, Purgány u. 33. szám alatti ingatlan tulajdonjogá-
nak elfogadásáról 

D 7 

104/2010. a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2009. évi közhasznú 
egyszerűsített beszámolójáról 

C 2 

105/2010. a 2009. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a gyermek-
jóléti szolgálat működéséről 

C 1 
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106/2010. a Kunhegyes város szociális helyzetéről szóló tájékoztató 
elfogadásáról 

K 6 

107/2010. az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében 
nyertes „A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény, Szakiskola és Óvoda mikrotérségi 
társulás új tornatermének építése, feladat-ellátási helyeinek 
felújítása, bővítése” című ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0049 azo-
nosító jelű pályázathoz a „Kunhegyes 2009 Konzorcium”-mal 
kötött Vállalkozási szerződés módosításáról 

D 7 

108/2010. az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében 
nyertes „A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény, Szakiskola és Óvoda mikrotérségi 
társulás új tornatermének építése, feladat-ellátási helyeinek 
felújítása, bővítése” című ÉAOP 4.1.1/2F-2f-2009-0049 azo-
nosító jelű pályázathoz a Linea Bútor Kft.-vel kötött szerző-
dés módosításával 

D 7 

109/2010. Kunhegyes Város Önkormányzatának „A Szabadság tér 
revitalizációja 2. című, ÉAOP 5.1.1/E-09-2009 azonosító 
számú pályázat keretében megvalósuló fejlesztésekhez kap-
csolódó kivitelezési munkálatok” tárgyában feltételes, egy-
szerű közbeszerzési eljárás kiírásáról 

D 5 

110/2010. Kunhegyes Város Önkormányzatának „A Szabadság tér 
revitalizációja 2. című, ÉAOP-5.1.1/E-09-2009 azonosító 
számú pályázat keretében megvalósuló fejlesztésekhez kap-
csolódó kivitelezési munkálatok” tárgyban kiírt közbeszerzé-
si eljáráshoz bíráló bizottság létrehozásáról 

D 5 

111/2010. Kunhegyes Város Önkormányzatának „A Szabadság tér 
revitalizációja 2. című, ÉAOP 5.1.1/E-09-2009 azonosító 
számú pályázat keretében megvalósuló fejlesztésekhez kap-
csolódóan szobor megalkotása” tárgyában feltételes, hirdet-
mény nélküli tárgyalásos eljárás kiírásáról 

D 5 

112/2010. Kunhegyes Város Önkormányzatának „A Szabadság tér 
revitalizációja 2. című, ÉAOP-5.1.1/E-09-2009 azonosító 
számú pályázat keretében megvalósuló fejlesztésekhez kap-
csolódóan szobor megalkotása” tárgyban kiírt közbeszerzési 
eljáráshoz bíráló bizottság létrehozásáról 

D 5 

113/2010. Kunhegyes Város Önkormányzata 2010. évi közbeszerzési 
tervének módosításáról 

D 5 

114/2010. a rendkívüli időjárás következtében kárt szenvedett települé-
sek megsegítéséről 

Z 1 

 


