
 
 

Jegyzőkönyv 
 
 
 
 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. augusztus 9-én 
megtartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme 
 
Jelen vannak: Vincze László alpolgármester elnökletével: 

Szabó András polgármester, Csoma János, Dienes Attila, Emődi Imre, 
Dr.Horváth Lajos, Dr.Kiss István, Kun Istvánné, Metzinger Ferenc, Nagy 
Kálmán, Szathmári Istvánné önkormányzati képviselők. 

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

Hajnalka gazdasági osztályvezető, Lódi Tünde vagyongazdálkodási 
csoportvezető, Bibókné Simon Mária kiskincstári csoportvezető, Földi 
Zsuzsanna vezető tanácsos, Szabó István a Kunhegyesi Általános Iskola, 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola igazgatója, Major 
Anikó a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye intézményvezetője, 
Szentpéteriné Lévai Mária a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési 
Intézmény igazgatója, Szarka Tünde a TÁMOP pályázat projektmenedzsere, 
Szabó József a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője, 
Bakonyi István a Pátria Alapművészeti Iskola igazgatója tanácskozási 
joggal meghívottak, valamint Páliné Házi Judit jegyzőkönyvvezető és 1 fő 
érdeklődő 

 
 
 
Szabó András polgármester köszönti az ülésen megjelent önkormányzati képviselőket, 
meghívott jelenlévőket.  
Bejelenti, miután az elmúlt héten szabadságát töltötte és nem vett részt az ülés 
előkészítésébe, így a mai ülés levezetését az alpolgármester úrnak adja át.  
 
Vincze László alpolgármester köszönti a képviselőtestület tagjait, a meghívott 
jelenlévőket, a hivatal munkatársait. 
Elmondja, az ülés augusztus 9-ére történt áthelyezésére azért került sor, mert a 
választáshoz kapcsolódó előkészítő munkák során 9-i határidőhöz fűződő munkafázis van, 
ahol a Helyi Választási Bizottság közreműködése szükséges.  
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Megállapítja, hogy a képviselőtestület nyilvános ülése határozatképes, azon tizenegy ön-
kormányzati képviselő jelen van. Távolmaradását jelezte: Madarasi Imre és Szabó Zoltán 
képviselő, míg Szász Gábor távolmaradásának okáról nincs információjuk. 
A képviselőtestület nyilvános ülését 17 óra 30 perckor megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a képviselőtestület az írásban megküldött meghívóban feltüntetett 
napirendi pontokat tárgyalja meg azzal a sorrendi módosítással, hogy az 1. napirendi 
pontot követően a 10. napirendi pont kerüljön megtárgyalásra, majd ezt követően kerül sor 
az interpellációk, közérdekű bejelentések meghallgatására, és ezután az írásbeli 
meghívóban feltüntetett sorrend szerint végezzék az előterjesztések megtárgyalását. Ezt a 
módosítást azért kéri, mert mindkét napirendi ponttal kapcsolatban született döntést még a 
mai nap postára kell adni. 
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a napirendi javaslatot az elhangzott módosítással 
fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenegy tagja a napirendi javaslatot az elhangzott 
módosítással együtt egyhangúlag, tizenegy igenlő szavazattal elfogadja. 
 
 
 
ELSŐ NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a 2010. évi költségvetésről szóló 2/2010. (II.16.) rendelet 
módosítására 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Vincze László alpolgármester elmondja, az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. 
 
Dr.Horváth Lajos tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a Pénzügyi Bizottság a mai 
ülésén határozatképes volt és a jelenlévő három tag egyhangúlag elfogadásra javasolja az 
előterjesztést.  
 
Szathmári Istvánné köszönti a képviselőtestületet, majd megkérdezi, hogy a beruházási 
kiadások, egyéb építmények vásárlása mit takar. 
 
Szoboszlai Hajnalka válasza, ez maga az útépítésnek a számviteli megfelelője. Az út 
maga egy építmény. Azért került bele az előterjesztésbe, hogy milyen összeg az, ami 
kiemelt előirányzatra kerül és mi a pontos meghatározása az építménynek.  
 
Szathmári Istvánné mivel nem pénzügyi szakember, további kérdést kíván feltenni. Az 
előző évek pénzmaradványa igénybevétele – mit jelent. 
 
Szoboszlai Hajnalka válasza, a 2009. évi pénzmaradványt a képviselőtestület a 2009. évi 
beszámolóval egyidejűleg hagyta jóvá. Ez az előző évi pénzmaradvány az az összeg 
elsősorban, ami a kötvényforrásból még rendelkezésre áll felhasználás céljából 2010. 
évben. Maga a felosztás tartalmazott olyan tételeket, ami nem a kötvénnyel függött össze, 
az intézményi társulások pénzmaradványa, ami a vidéki tagintézményeket érintette.  



3 
 

 
Szathmári Istvánné kérdezi, hogy az ingatlan eladásból származó bevétel is ilyen volt. 
 
Szoboszlai Hajnalka válasza, hogy igen, az is ilyen tétel volt.  
 
Szathmári Istvánné még egyet szeretne kérdezni, az 1. számú mellékletben, működési 
többlet alatt a beruházási kiadásoknál az eredeti előirányzat és a módosított előirányzat 
között jó nagy különbség van. Ezt a g/1. alatti pont tartalmazza. 
Végig ilyen a bevételeket tekintve is igen nagy különbségek vannak az eredeti és a 
módosított előirányzat között. Ez most a beruházás miatti önerő miatt van, vagy miből 
adódtak ezek a nagy összegű különbségek. Vagy itt van a felhalmozási többlet, eredeti 
előirányzat 859.801 ezer Ft, a módosított pedig 1.222. 491 ezer Ft. 360 millió forintos 
különbség van.  
 
Szoboszlai Hajnalka válasza, ez a költségvetés módosításra elsősorban azért került sor, 
mert míg az eredeti költségvetés összeállításakor csak az önerőket tudták a költségvetésbe 
beállítani, addig a módosított költségvetésekbe már be kellett állítani a támogatási 
összegeket is és ez jelentősen megnövelte mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatokat. 
Ilyen jellegű költségvetés módosításra már nem először került sor az idei évben és ezeknek 
a költségvetés módosításoknak döntően ez volt az oka. Amennyiben a támogatási összeg 
bevételként tervezésre kerül, úgy a beruházási kiadás is 100 %-ban tervezésre kerül.  
 
Szathmári Istvánné megköszöni a válaszokat, így már számára világos és bejelenti, hogy 
nincs több kérdése.  
 
Vincze László alpolgármester miután további kérdés, vélemény nem volt, szavazásra teszi 
fel a kérdést. 
Aki a költségvetési rendelet módosítására előterjesztett rendelet tervezetet elfogadja, az 
kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenegy tagja a rendelet nyolc igenlő szavazattal – minősített 
többséggel – három tartózkodás mellett elfogadja és megalkotja 
 
 
KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

18/2010. (VIII.09.) 
önkormányzati rendeletét 

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

 
 
 

Vincze László alpolgármester indítványozza, mivel a rendelet azonnali továbbítást 
igényel, így határozatot kell hoznia a képviselőtestületnek a rendelet azonnali 
kihirdetéséről. Ezt a határozatot a 10/2007. (III.28.) önkormányzati rendelet 23. § (4) 
bekezdése szerint kell megtenni.  
Azt kéri a képviselőtársaitól, hogy a rendelet azonnali kihirdetését határozatban rendeljék 
el. Aki ezzel egyetért, az kézfelnyújtással szavazzon. 
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A képviselőtestület jelenlévő tizenegy tagja a javaslatot nyolc igenlő szavazattal, három 
tartózkodás mellett elfogadja a következő határozatával: 
 
184/2010. (VIII.09.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a 2010. évi költségvetés módosításáról szóló 18/2010. önkormányzati rendelet azonnali 
kihirdetésének elrendeléséről. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete - a helyi önkormány-
zat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III.28.) 
önkormányzati rendelet 23. §-a (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
– a 2010. évi költségvetés módosításáról szóló 18/2010. (VIII.09.) önkormány-
zati rendelet azonnali kihirdetését 
 

e l r e n d e l i. 
 
A Képviselőtestület megbízza a jegyzőt, hogy az önkormányzati rendelet kihir-
detéséről gondoskodjon. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Képviselőtestület tagjai 

 
 
 
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
TIZEDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés az Észak-alföldi Operatív Program Funkcióbővítő integrált 
települési fejlesztések a komplex programmal segítendő LHH kistérsé-
gekben ÉAOP-2009-5.1.1/G-2010-0001 azonosító számú pályázathoz kap-
csolódó „Konzorciumi együttműködési megállapodás” aláírásáról 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Vincze László alpolgármester elmondja, a funkcióbővítő pályázattal kapcsolatban a kon-
zorciumi együttműködési megállapodás elfogadásáról és a pályázathoz kapcsolódó egyéb 
dolgokról kell dönteni, az előterjesztésben részletezettek szerint. Ahhoz, hogy a pályázat 
tovább mehessen, a konzorciumi szerződést alá kell írni minden érintett félnek. 
 
Szathmári Istvánné észrevételezi, hogy a 7. számú pont 4. pontja a táblázatban, amely 10 
kV-os légvezetékre vezetékjog biztosítása, ilyen feszültségszint nincs Kunhegyesen, vagy 
20 kV van, vagy 0,4 kV. Ezt módosítani kellene a pontosság kedvéért.  
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Dr.Pénzes Tímea jegyző válasza, ez az adat a tulajdoni lap alapján lett beírva. Sajnos nem 
tudunk eltérni a földhivatal nyilvántartásától, mert ezt a pályázatban rögtön kiszúrnák.  
 
Szathmári Istvánné állítja, hogy ez így biztos, hogy nem helyes, mert most folyik a 20 
kV-os hálózat legalizációja és biztos, hogy a vezetékjog 20 kV-ra van bejegyezve, mert a 
0,4 kV szintű legalizáció még most kezdődik. A kisfeszültség még nincs bevezetve, a 20 
kV középfeszültség.  
 
Dr.Pénzes Tímea jegyző továbbra is azt tudja válaszolni, hogy a táblázatot a földhivatali 
tulajdoni lapok alapján töltötték ki.  
 
Szathmári Istvánné is kitart amellett, hogy nincs ilyen itt, 10 kV-os földkábel van csak az 
E.On területén Szolnokon. 
 
Dr.Horváth Lajos megjegyzi, ha ez így van, akkor azt csak az E.On módosíthatja a Föld-
hivatalnál.  
 
Vincze László alpolgármester miután további kérdés nem volt, kéri a képviselőtestület 
tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenegy tagja a javaslatot kilenc igenlő szavazattal, két tar-
tózkodás mellett elfogadja a következő határozatával: 
 
185/2010. (VIII.09.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
az ÉAOP-5.1.1/G-09-2010-0001 azonosító jelű, „Funkcióbővítő településfejlesztés Kun-
hegyes városban” című pályázathoz kapcsolódó Támogatási Szerződés megkötéséhez és a 
„Konzorciumi együttműködési megállapodás” aláírásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Konzorciumi 
együttműködési megállapodás” aláírásával egyetért és a Támogatási Szerződés 
megkötéséhez az alábbi döntéseket hozza: 
 
A beruházás bruttó összes költsége:  297.248.593 Ft 
 
1. Kunhegyes Város Önkormányzata a pályázati kiírásnak megfelelően az Ön-

kormányzatra eső önrészt, 55.409.319 Ft-ot, azaz: Ötvenötmillió-
négyszázkilencezer-háromszáztizenkilenc forintot a város költségveté-
sében, a kötvénykibocsátásból származó forrás terhére biztosítja. 
 

2. A további 195.449.893 Ft-ot, azaz: Egyszázkilencvenötmillió-
négyszáznegyvenkilencezer-nyolcszázkilencvenhárom forintot az Észak-
alföldi Operatív Program támogatására benyújtandó pályázati támogatásból 
biztosítja. 

 
3. Kunhegyes Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a felújításhoz készített 

költségvetés a vissza nem igényelhető ÁFA-t is tartalmazza. 
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4. A Képviselőtestület kijelenti, hogy a pályázat megvalósításával kapcsolatos, 
a Támogató levélben előírt kötelezettségeket tudomásul veszi és vállalja. 

 
5. Kunhegyes Város Önkormányzata a tárgyban hozott 316/2009. (XII.14.) kt. 

határozatát hatályon kívül helyezi. 
 

6. Kunhegyes Város Önkormányzata a mellékletben csatolt nyilatkozatban 
meghatározott kötelezettségeket tudomásul veszi és a szükséges felhatalma-
zás aláírásához hozzájárul. 

 
7. Kunhegyes Város Önkormányzata a támogatáson felül felmerült költségeket 

a 2010. és 2011. évi költségvetésében biztosítja. 
 

8. A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a Konzorci-
umi együttműködési megállapodás aláírására. 

 
9. A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a pályázattal 

kapcsolatban szükséges feladatok elvégzésével. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
6. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 

 
 
 
Vincze László alpolgármester rövid szünetet rendel el, a szünetet követően megkérdezi, 
van-e interpellációs kérdés, közérdekű bejelentés.  
 
Szathmári Istvánné kérdezi, az a kósza hír járja, hogy a Rákóczi úton örökölt az önkor-
mányzat egy házat. 
 
Dr. Pénzes Tímea jegyző válasza, örökölni nem tud az önkormányzat. A hír úgy igaz, 
hogy a Rákóczi u. 26. számú ingatlant, mivel a bácsinak nem volt élő hozzátartozója a Ma-
gyar Állam és így az önkormányzat kapta meg. A házban az élettársa lakott, ő hozta be a 
papírokat.  
 
Szathmári Istvánné jó hírnek tartja, hogy gyarapodott a város. 
 
Vincze László alpolgármester az üggyel kapcsolatban elmondja, személyesen tekintette 
meg az ingatlant, sajnos azt kell mondani, költség lesz vele. Ha az időjárás nem fog változ-
ni, össze fog dőlni és le kell bontani az egészet. 
 
Szabó András polgármester ehhez kapcsolódóan elmondja, képviselőtársai biztos értesül-
tek arról, elég sok olyan helyzet alakult ki az utóbbi időben az esőzések miatt, volt olyan, 
amikor éjszaka kellett családot kiköltöztetni, mert kidőlt a ház fala és gyorsan kellett intéz-
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kedni. Egy családot végül is az Ady Iskolában helyeztek el, de szerették volna ebben az 
épületben elhelyezni. Az a lakás erre a célra nem volt alkalmas.  
Szathmári Istvánné az Ady Iskolával kapcsolatban szeretné a Polgármester Úrtól meg-
kérdezni, hogy volt lenn, megnézte a családot, mivel akkoriban véletlenül ott járt. Utána, 
amikor kiköltöztek, mivel elég gyorsan helyreállították a lakást, nem volt olyan nagy a baj, 
mint ahogy először látszott. A család kiköltözött és állítólag katasztrofális helyzetet ha-
gyott maga után, koszt, szemetet, miegymást. Ezt valaki látta-e, vagy átvette-e tőlük, mert 
félő, hogy az Ady Iskola is arra a sorsra jut, mint a munkásőr bázis. Valaki ellenőrzi-e, 
hogy ott ne történjenek rongálások, nagy jövés-menés van.  
 
Szabó András polgármester válasza, úgy gondolja, hogy a kiköltözés után nem volt semmi 
gond, ő maga is járt az Ady Iskolában, ott nem volt semmiféle katasztrofális helyzet, egy-
részt a szemét is el volt takarítva. Azt nem mondja, hogy teljesen ki volt fényezve, de nem 
volt semmi probléma. Visszaköltöztek, a lakásuknál elhárították az életveszélyt, mert ak-
kor éjszaka életveszély volt. Ha nem támasztják be az egész épületet, akkor bedőlt volna és 
akkor abból csak az önkormányzatnak lett volna problémája. Még akkor éjszaka kiköltöz-
tették őket, felfalazták a falat, jöttek azzal, hogy vegyenek nekik lakást, vagy szolgálati 
lakást, vagy albérletet. De ezt az önkormányzat nem vállalta, visszaköltöztek és azóta ott 
élik az életüket.  
 
Szathmári Istvánné megjegyzi, úgy tudja, a villany és a víz is ki van kapcsolva náluk.  
 
Vincze László alpolgármester kiegészíti, sőt úgy tudja, hogy árverésre van kitűzve az in-
gatlan. Egyszer már volt árverésre kitűzve, de nem volt vevő.  
 
Szathmári Istvánné elmondja még, ők fenyegetőznek egyből, hogy szól a kisebbségi om-
budsmannak, hívja az RTL Klubot, mert a polgármester úr azt ígérte, hogy vesz neki egy 
házat és nem vesznek neki házat. Azt mondta nekik, hogy ezt felejtsék el. 
 
Szabó András polgármester elmondja, ebben az ügyben több alkalommal is volt nála és 
nagyon csúnyán viselkedett. Amikor legutóbb jött hozzá, megmondta, addig nem áll vele 
szóba, míg bocsánatot nem kér a viselkedéséért. Ezt megtette, és legközelebb már teljesen 
megjuhászkodott.  
 
Szathmári Istvánné látta, hogy az Ady utcán ki lettek pótolva a télen kiszedett fák. Kér-
dezi, hogy ez nem pelyhedző nyárfa. 
 
Vincze László alpolgármester válasza, direkt olyan fajtát rendelt az önkormányzat, amely 
nem pelyhedző. Több helyre is kerültek belőle, a munkásőr bázisra, a Rákóczi úton is pót-
lásra kerültek, strandon is ültettek belőle. Az erdésztől azt az információt kapták, hogy ez a 
fajta – a Kopeczky nyár – nem pelyhedző és nagyon formás, gyorsan növő fajta.  
 
Szathmári Istvánné kérdezi, hogy a bázison is ilyen van. Másik kérdése, hogy a strandon 
az éjszakai fürdőzés az egészséges dolog-e. Úgy értve, hogy ott történések vannak és nem 
biztos, hogy a városnak kellene ilyen jellegű szolgáltatás.  
 
Vincze László alpolgármester válasza, nem tudja milyen történések lehetnek ott, ilyen 
információ nem jutott el hozzá. Minden egyes péntek esti fürdőzés után általában tájékoz-
tatni szokták, hogy mennyi volt a vendégszám és volt-e valami esemény. Semmi rendkívüli 
eseményt soha nem jelentettek. Most pénteken azt jelentették, hogy elmaradt a rossz időjá-
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rás miatt. Egyébként nem egyedi dolog, mert több helyen, más fürdőkben is biztosítják ezt 
a szolgáltatást.  
 
Szathmári Istvánné megjegyzi, csak ha másnap le kell ereszteni a vizet, ki kell takarítani 
a medencét, akkor van gond, mivel egyébként is ráfizetéses a fürdő.  
 
Vincze László alpolgármester elmondja, akkor este megtörténik a medence leengedése. 
Mivel éjfélig van a fürdőzés fél 12-kor az ott lévő fürdőmesterek kinyitják a melegvizes 
medencének a leeresztőjét. Az 12-re leeresztődik, utána kimossák, fertőtlenítik és az más-
nap reggel, azaz szombat reggel nyitásra már a megfelelő hőmérsékletű vízzel fel van tölt-
ve. Erről meg lehet győződni, mert az első vendég minden szombaton reggel fél nyolckor 
S.Kiss Rozália. 
 
Szathmári Istvánné megkérdezi, akkor is le kellene engedni, ha nem lenne éjszakai für-
dőzés.  
 
Vincze László alpolgármester válasza, hogy igen, a medencét minden nap le kell engedni, 
mivel a melegvizes medence töltő – ürítő rendszerű. Minden nap le kell üríteni, ha egy 
ember sem megy bele, akkor is.  
 
Dr.Horváth Lajos megkérdezi, hogy a képviselő asszony milyen történésekről hallott. 
 
Szathmári Istvánné válasza, hogy a válaszokból azt a következtetést szűri le, hogy akkor 
ezek szerint nincs.  
 
Dr.Horváth Lajos azt gondolta, azért vetette fel, mert valaki konkrét dologról van tudo-
mása.  
 
Szatmári Istvánné válasza, olyan ember panaszkodott, akit lehet, kihagytak a buliból, 
azért panaszkodott. Meg is nevezi, Nemes György panaszkodott, hogy be kellene fejezni 
ezt az ilyen fajta fürdőzést. 
 
Vincze László alpolgármester válasza, tudomása szerint Nemes úr ilyen jellegű fürdőzésen 
még nem is vett részt. Az, hogy milyen információkat hall, mert a városban elég sok in-
formáció megy, ami fals. Véleménye szerint meg kell győződni róla, képviselő asszony is 
nyugodtan kimehet egy éjszakai fürdőzésre és akkor meglátja, hogy mi van ott.  
 
Szatmári Istvánné válasza, inkább kihagyná.  
 
Szabó András polgármester megjegyzése, egy képviselőnek tapasztalnia kell sok mindent.  
 
Vincze László alpolgármester elmondja, ő maga is volt már kinn ilyen alkalommal, akkor 
sem volt semmiféle rendbontás. Elmondja, nemcsak fiatalok járnak az éjszakai fürdőzésre, 
hanem idősebbek is.  
 
Szathmári Istvánné felveti, az elmúlt testületi ülésen felmerült az a kérdés a Gyepszél 
utca és Árpád krt. útépítésével kapcsolatosan ki is építette, hogyan is építette. Valóban iga-
za van Emődi Úrnak, mert fényképek bizonyítják, hogy az útpadkát csinálta ő és utána 
fogta, saját kezűleg az Arany János utca végére kivitte és szépen leborította. Igaza van. 
Úgy gondolja, hogy ebben az esetben a hulladékgazdálkodásról szóló törvényt nem igazán 
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tartotta be. Ezt is ki lehetne vizsgálni. Amikor kérte az ad-hoc bizottság felállítását és el 
lett utasítva, mert részleteiben nem beszéltek róla, miről van szó. Úgy gondolja, ha infor-
mációra lett volna szükség, akkor megtalálta volna akár a jegyző asszony, akár a polgár-
mester úr. De azt gondolja, a 13 ház, amit az Emődi Úrnak a cége bontott le és nem volt a 
bontás utáni átadás-átvételi jegyzőkönyv, aminek a mellékletét képezi a hulladék elhelye-
zése, akkor, ha ez nem érdekli a tisztelt képviselőtestületet, akkor nincs miről beszélni.  
 
Szabó András polgármester elmondja, ő maga megkapta a képviselő asszonytól a képeket, 
de úgy gondolja, hogy ez semmit nem bizonyít. Abból ezeket a dolgokat nem lehet megál-
lapítani. 
 
Vincze László alpolgármester elmondja, az ülésen, amikor a képviselő asszony kezdemé-
nyezte az ad-hoc bizottság felállítását, emlékezete szerint elhangzott, hogy mégis mire vo-
natkozóan. Pontosan nem tudja idézni amit mondott, de „hogyan nőtt ki a szemét a Kakat-
ból” , valami ilyesmi hangzott el. Semmi más konkrétumot nem tudott említeni. 
 
Szathmári Istvánné megjegyzi, eltűnt 13 háznak a sittje, plusz a piac épületének, plusz a 
Kálvin 6-nak. Csak az volt a probléma, hogy ő vetette fel ezt a dolgot úgy érzi. 
 
Emődi Imre úgy látja, most már rendszeres lesz a személye támadása. Jó lenne tudni azt a 
képviselő asszonynak, hogy nem ő bontotta a belvizes lakásokat, hanem a „Kunhegyes 
Városért” Közalapítvány. Az igaz, hogy alvállalkozóként részt vett benne. Úgy tudja, ami-
kor azok bontásra kerültek, akkor még a szeméttelepre lett kiszállítva legnagyobb része. 
Amiről még beszél a képviselő asszony, az útról, az csak föld lehetett, az nem környezet-
szennyező. Ha az oda lett esetleg töltve, ott már volt egy ellenőrzés.  
 
Szathmári Istvánné felmutatva a fényképeket állítja, hogy ez nem föld. 
 
Emődi Imre kéri a fényképeket, mert úgy gondolja, annak is utána fog járni, illegálisan 
fényképezni lehet-e valakit. 
 
Szathmári Istvánné elmondja, a fényképeken van dátum.  
 
Emődi Imre folytatja, az az úriember, aki a képviselő asszonynak a fényképeket adta, már 
akkor feljelentést tett a környezetvédelemnél. Kinn is voltak és akkor, ami volt esetlegesen 
olyan törmelék, amit a lakosság szállított oda, kötelezték az önkormányzatot, hogy azt el 
kell szállítani. Csinálni kellett egy területet a szeméttelepen, oda kellett ledepózni és ott 
van letárolva. Úgy tudja, hogy amikor a szeméttelepen a rekultivációja lesz, akkor lesz 
megsemmisítve. Nem teljesen helytálló a gyanúsítás. 
 
Szatmári Istvánné megjegyzi, ez nem gyanúsítás. 
 
Emődi Imre kéri, hogy a fényképeket, amik a birtokában vannak, bocsássa rendelkezésé-
re.  
 
Szathmári Istvánné elmondja, az Alföld Munkaerő Szogláltató Kft. kötött szerződést a 
Deme úrral. Másolni nincs joga, de a szerződést kijegyzetelte. A 13 házat 8 millió forintért 
géppel lebontotta és szállította. Kérdése, hogy hová szállította. Van olyan szerződés, ami 
azt tartalmazza, hogy fejtett föld és törmelék szállítóeszközre rakodása, elszállítása lakó-
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helytől 3 km-ig. Ez a számlákon ott van. A számlák javítgatva vannak, nem érdekel senkit, 
hogy micsoda disznóságok vannak.  
 
Emődi Imre reméli, hogy mindezekre, amit állít, bizonyítéka is van. 
 
Szathmári Istvánné kijelenti, hogy bizonyítéka van mindenre. Ha az önkormányzatnak 
ilyen a tudomására jut, akkor el kell járni ezügyben – kérdezi a jegyzőtől. Nincs törvény 
erre ? Le kell menni az alapítványhoz és ki kell szedni a számlákat, ennyi az egész.  
 
Dr.Pénzes Tímea jegyző válaszában elmondja, a környezetvédelmi hatóság eljárás kereté-
ben folytatott le vizsgálatot. Ennek az eljárásnak lett az eredménye, hogy az önkormányza-
tot kötelezték a belvizes törmelék elszállítására. Ez megtörtént. Ezzel úgy gondolja, hogy 
ebben az ügyben a hatósági eljárás lefolyt. Ezért nem látta indokoltnak a bizottság létreho-
zását. A hulladékgazdálkodási törvény megsértése büntető ügy, abban az önkormányzat és 
képviselőtestülete nem járhat el.  
 
Szathmári Istvánné megállapítja, akkor szemet kell hunyni, ha felmerül valaminek a gya-
núja, hogy ilyen eset történt.  
 
Dr.Horváth Lajos megerősíti, hogy büntető ügy, ebben az önkormányzat nem járhat el.  
 
Szathmári Istvánné megkérdezi, akkor ki járhat el. 
 
Dr.Horváth Lajos válasza, hogy a nyomozó hatóság.  
 
Szathmári Istvánné megkérdezi, a feljelentést az önkormányzat nem teheti meg.  
 
Dr.Pénzes Tímea jegyző visszakérdezi, arra céloz a képviselő asszony, hogy az önkor-
mányzat saját magát kellene, hogy feljelentse.  
 
Szathmári Istvánné elmondja, van egy szerződés, amely megköttetett az alapítvány az 
Alföldi Munkaerő Szolgáltató kft. között. De javasolja, hagyják, ne ragozzák tovább, lép-
jenek túl rajta.  
 
Vincze László alpolgármester elmondja, az önkormányzat tett feljelentést, amikor tapasz-
talt illegális szemétlerakást, a tettest nem találták meg. Egyet találtak, a Csokonai út végén, 
egy éjszaka odavittek vagy 20 pótkocsi vályog törmeléket, azt is csak szabálysértés keretén 
belül folytatták le az eljárást. Abban eljárt az önkormányzat. Akkor is a rendőrségre tettek 
feljelentést.  
Miután további közérdekű kérdés, bejelentés nem volt, kéri, hogy a továbbiakban a napi-
rendi pontok tárgyalására térjenek át.  
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a PANNON GSM Távközlési Zrt-vel kötött bérleti szerző-
dés módosításáról 
 

( írásban csatolva ) 
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Vincze László alpolgármester tájékoztatja képviselőtársait, az előterjesztést a Pénzügyi 
Bizottság tárgyalta. 
 
Dr.Horváth Lajos elmondja, a bizottság egyhangúlag arra az álláspontra jutott, nem tudja 
elfogadni a Pannon GSM bérleti szerződés módosítás iránti kérelmét a bérleti díj mértékére 
vonatkozóan. Etikátlannak és indokolatlannak tartják a levélben megfogalmazottakat, mely 
szerint 18 %-kal redukálnák a bérleti díj mértékét. Szeretnék, ha a KSH árindex mértéke 
nem szerepelne a szerződésben. Számok nyelvére lefordítva, ez egy év vonatkozásában 
közel 100 ezer Ft-ot jelent, ekkora veszteséget jelentene az önkormányzatnak. Ha most 
támogatnák a kérelmüket semmivel nem lennének levédve, ha két hét múlva újabb hasonló 
kérelem érkezne.  
A Pénzügyi Bizottság nem támogatta a kérelemben megfogalmazottakat és ezt javasolja a 
képviselőtestületnek is. 
 
Metzinger Ferenc egyetért a Pénzügyi Bizottság javaslatával és még azt sem tartaná eti-
kátlannak, ha áremeléssel élnének. Ugyanezen indokkal, hogy az önkormányzat is nehéz 
helyzetben van és sehol ennyi pénzért nem tudna már területet bérbe venni. Ebben a hely-
zetben az önkormányzat van nyerő pozícióban és úgy gondolja, ne engedjenek ennek a 
nyomásnak.  
 
Vincze László alpolgármester támogatva a Pénzügyi Bizottság javaslatát az előterjesztett 
határozati javaslat változatok közül a „B” változat takarja. Tehát a bérleti díj mértékének 
módosításához nem járul hozzá az önkormányzat, ilyen formában ezt a határozatot javasol-
ja elfogadásra. 
Aki egyetért a javaslattal, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenegy tagja a javaslatot egyhangúlag, tizenegy igenlő sza-
vazattal elfogadja a következő határozatával: 
 
186/2010. (VIII.09.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a Pannon GSM Távközlési Zrt-vel kötött bérleti szerződés módosításáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormány-
zatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében meghatározott 
jogkörében eljárva a PANNON GSM Távközlési Zrt-vel kötött, az önkormány-
zat tulajdonában lévő 2175/34. hrsz-ú, 300 m2 terület bérletére vonatkozó bér-
leti szerződés bérleti díj mértékében történő módosításához 
 

nem járul hozzá. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. SWISS LOGISTIC Kft. 1053 Budapest, Veres Pálné u. 40. 
2. Szabó András polgármester 
3. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
4. Barta Ferenc aljegyző 
5. Pénzügyi Bizottság tagjai 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
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7. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
 
 
 
 
HARMADIK NAPIRENDI PONT: 
 
Indítvány a Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megvá-
lasztására 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Dr.Pénzes Tímea jegyző elmondja, bizonyára mindenki előtt ismert, hogy a Helyi Válasz-
tási Bizottságot a képviselőtestületet választja meg. A bizottság mandátuma választástól 
választásig tart. A korábbihoz képest a bizottság tagjaiban egy változás történt. Dr.Deme 
Pál már nem rendelkezik kunhegyesi lakcímmel, az ő helyére Baranya Pálné került be ja-
vaslatként.  
 
Vincze László alpolgármester miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület 
tagjait, hogy a Helyi Választási Bizottságra vonatkozó határozati javaslatot fogadják el.  
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenegy tagja a javaslatot egyhangúlag, tizenegy igenlő sza-
vazattal elfogadja a következő határozatával: 
 
187/2010. (VIII.09.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a helyi választási bizottság tagjainak megválasztására. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – a választási eljárás-
ról szóló 1997. évi C. törvény 23. §. (2) bekezdésében kapott jogkörében eljárva 
– a 2010. október 03. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és pol-
gármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választásával 
kapcsolatos feladatok ellátására 
 

KUNHEGYES VÁROS 
HELYI  VÁLASZTÁSI  BIZOTTSÁGA 

 
tagjainak és póttagjainak a következő személyeket választotta meg: 
 
A bizottság tagjai: 
 
- Csáti Sándor  kunhegyesi (Tompa Mihály u. 4.) lakos 
- Kovácsné Lázár Elvira kunhegyesi (Tomaji u. 33/a.) lakos  
- Richter Sándor  kunhegyesi (Kossuth Lajos u. 16/b.) lakos 
 
A bizottság póttagjai: 
 
- Baranya Pálné  kunhegyesi (Szabadság tér 4.) lakos 
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- Tar Tibor  kunhegyesi (Hajnal u. 5.) lakos 
 
Egyúttal a képviselőtestület a 171/2006. (VII.26.) és 179/2006. (VIII.22.) Kt. 
határozatát hatályon kívül helyezi. 
  
Erről értesülnek: 
1. Csáti Sándor 5340 Kunhegyes, Tompa Mihály u. 4. 
2. Kovácsné Lázár Elvira 5340 Kunhegyes, Tomaji u. 33/a. 
3. Richter Sándor 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 16/b. 
4. Baranya Pálné 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 4.  
5. Tar Tibor 5340 Kunhegyes, Hajnal u. 5. 
6. A képviselőtestület tagjai 
7. Szabó András polgármester 
8. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
9. Barta Ferenc aljegyző 

 
 
 
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a felülvizsgált Kunhegyesi Mikrotérségi Közoktatási Intéz-
ményi Társulás feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesz-
tési terv elfogadására 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Vincze László alpolgármester tájékoztatja a testületet, hogy az előterjesztést az Oktatási, 
Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság véleményezte. 
 
Nagy Kálmán elmondja, a bizottság az előterjesztett javaslatot egyhangúlag elfogadásra 
javasolja a képviselőtestületnek. 
 
Vincze László alpolgármester miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület 
tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenegy tagja a javaslatot egyhangúlag, tizenegy igenlő sza-
vazattal elfogadja a következő határozatával: 
 
188/2010. (VIII.09.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a felülvizsgált Kunhegyesi Mikro-térségi Közoktatási Intézményi Társulás feladatellátási, 
intézményhálózat-működési és fejlesztési terv elfogadására 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 240/2008. (IX.11.) 
Kt. határozattal elfogadott Kunhegyesi Mikro-térségi Közoktatási Intézményi 
Társulás feladatellátási, intézményhálózat-működési és fejlesztési tervet felül-
vizsgálta, a szükséges módosításokat elvégezte. 
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Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény 85. § (4) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a 
Kunhegyesi Mikro-térségi Közoktatási Intézményi Társulás feladatellátási, in-
tézményhálózat működtetési és fejlesztési tervét a mellékelt tartalommal 
 

e l f o g a d j a. 
 

A képviselőtestület ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 240/2008. 
(IX.11.) Kt. határozatát. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Társult települések polgármesterei 
5. Major Anikó intézményvezető 
6. Szabó István igazgató 
7. Baranya Pálné igazgató 
8. Metzinger Ferenc igazgató 
9. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
10. Fűtő Georgina ügykezelő 

 
 
 
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Szakiskola Pedagógiai Programjának jóváhagyására 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Vincze László alpolgármester elmondja, az előterjesztést az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági 
és Sport Bizottság véleményezte. 
 
Nagy Kálmán elmondja, a bizottság ezt az előterjesztést is elfogadásra javasolja a képvi-
selőtestületnek, bár augusztus 6-án ezt a programot is meghatározó módosítást adott közre 
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a TÁMOP 3.1.4/08. és a TÁMOP 3.1.4/09. pályázatok 
kedvezményezettjei számára. A „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innova-
tív intézményekben” – című pályázati kiírások keretében kötött támogatási szerződéseket 
az Általános Szerződési Feltételek 6.6 pontja alapján jelen közlemény kiadásának napjától 
számítva, egyoldalúan  minden további intézkedés nélkül az alábbiak szerint módosítja: 
„A támogatási szerződésben a pályázati útmutató C.1.1. a) E1 és P7 pontjai alapján rögzí-
tett, a projekt fizikai megvalósítását követő fenntartás időszakában a tantárgytömbösített 
módszertannal szervezett tanórák arányára vonatkozóan meghatározott kötelezettség telje-
sítése alól minden kötelezett kedvezményezett mentesül. 
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A módosítás nem érinti a projekt fizikai megvalósításának időtartamára (2009/2010-es 
tanévre) tantárgytömbösített módszertannal szervezett tanórák arányára előírt 5 %-os célér-
ték teljesítésének kötelezettségét, melyet a projekt zárásáig igazolni kell.  
A támogatási szerződések közleménnyel nem érintett rendelkezései változatlan tartalom-
mal hatályban maradnak.” 
A pedagógusok tudják, akik dolgoztak ezzel, hogy a 2010/2011-es tanévben már emelni 
kellene a tantárgytömbösített óráknak a számát. Ez teljes egészében megszűnik és ebben a 
pedagógiai programban benne van még. Ez a 6-ai egyoldalú szerződésmódosítás érinti. Ezt 
még a tanév megkezdése előtt érdemes volna beépíteni, mert nagyon nagymértékben mó-
dosítja, mert már 15 %-os tantárgytömbösítés kell. Ez szeptember 1-től megszűnik. Ez 
egyértelmű egyoldalú szerződésmódosítás, amely nagyban befolyásolja a pedagógiai prog-
ramot, illetve a tantárgyfelosztást, órarendet. Ezt mindenképpen érdemes beleépíteni az 
intézmény pedagógiai programjába. Ha lesz rendkívüli ülés, akkor ennek ezt a pontját át 
kellene dolgozni, hogy szeptember 1-től érvényes legyen. 
 
Kun Istvánné szeretne egy mondatot hozzáfűzni, a szakiskola helyi tantervének a 3. olda-
lán az átjárhatóság címszó alatt van egy befejezetlen fél mondat, ami valószínű az átdolgo-
zás során ott maradt, az nem oda illik. Javasolja, hogy ezt vegyék ki.  
 
Szabó István beismeri, valóban így van, ez az NFÜ állásfoglalás 6-án jelent meg és hama-
rabb be kellett adni a pedagógiai programot, mint ahogy ezt a változtatást megismerték 
volna. Bár ez nem törvényi előírás, de mindenképpen megvizsgálják mi az indoka ennek. 
Ha lesz lehetőség a változtatásra, mindenképpen képviselőtestület elé kell hozni.  
 
Vincze László alpolgármester javasolja, hogy a Nagy Kálmán képviselő által elmondotta-
kat megfontolva a következő testületi ülésre a programot átnézik és a szükséges változtatá-
sokat megteszik, illetve Kun Istvánné által említett fél mondat törlésre kerüljön. 
Aki ezzel a kiegészítéssel elfogadja az általános iskola pedagógiai programját, az kézfel-
nyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület  jelenlévő tizenegy tagja a javaslatot egyhangúlag, tizenegy igenlő sza-
vazattal elfogadja a következő határozatával: 
 
189/2010. (VIII.09.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola Peda-
gógiai Programjának jóváhagyására. 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. §-a (2) bekezdés f.) pontjában meg-
határozott jogkörében eljárva a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola Pedagógiai Programját a mellé-
kelt tartalommal 
 

e l f o g a d j a 
 

azzal, hogy a TÁMOP pályázatra vonatkozó Általános Szerződési Feltéte-
lek változásának megfelelően az intézmény Pedagógiai Programját módosí-
tani szükséges. 
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Határidő: 2010. augusztus 31. 
Felelős: Intézményvezető 

 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete ezzel egyidejűleg 
hatályon kívül helyezi a 208/2009. (IX.15.) Kt. határozatát. 

 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester  
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Pisók István polgármester Tiszagyenda 
5. Kamarás Zsolt polgármester Tiszaroff 
6. Szabó István igazgató 
7. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
8. Fűtő Georgina ügykezelő 

 
 
 
HATODIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézménye Nevelési Programjá-
nak jóváhagyására 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Vincze László alpolgármester elmondja, az előterjesztést az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági 
és Sport Bizottság véleményezte. 
 
Nagy Kálmán elmondja, a bizottság az előterjesztést a képviselőtestületnek elfogadásra 
javasolja, de megfontolásra javasolja a bizottság, hogy a most egységes szerkezetbe foglalt 
programot érdemes lenne a korábbi testületi határozat értelmében szakértővel megvizsgál-
tatni. Az intézményvezető egy osztályvezetői állásfoglalást olvasott fel, ami egy későbbi 
változás, amit egy hónap múlva kell eszközölni, azt érinti. Akkor nagy valószínűséggel 
szükség lesz a szakértőre. Nem egyértelmű számára ez az állásfoglalás. Azt gondolja, azért 
van szükség arra, hogy elfogadja a képviselőtestület ezt az óvodai nevelési programot, mert 
szeptember 1-től indul az év, és normatívát érintheti, ha nincs elfogadott határozat mögöt-
te. De mindenképpen a szakmát levédve, másrészt az önkormányzat számára is szükséges 
lenne és mivel 50 ezer Ft az ajánlat, annyit érdemes volna erre áldozni.  
 
Metzinger Ferenc megjegyzi, mivel mind a három előterjesztéshez kapcsolódó anyag 
nagy terjedelmű volt, és ezt a képviselőtestület tagjai CD-n kapták meg. Ez jó gondolat 
volt, mindenképpen a jövőben is így kell eljárni. 
 
Major Anikó elmondja, nem egységes a vélemény, hogy kell-e a nevelési programot vé-
leményeztetni, vagy sem. Az oktatási törvény szerint kell, javasolja, illetve előírja, hogy a 
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fenntartó a közoktatási szakértő véleményét szerezze be. Ha szakértőket kérdeztek meg, 
azt mondták, most nem szükséges.  
 
Dr.Pénzes Tímea jegyző válasza, a Megyei Önkormányzat osztályvezetője elismert köz-
oktatási szakember, telefonon sikerült beszélnie vele. Az ő véleménye, hogy jelen állapo-
tában nem látja indokoltnak a szakértő véleményének kérését különös tekintettel arra, hogy 
változások várhatók. Azt javasolja, hogy az önkormányzat most ne adjon ki erre pénzt, 
várják meg, milyen irányba megy el a közoktatás és az óvodai nevelés és akkor vegyék 
igénybe, ha ezek a változások jogszabályi szintre kerülnek.  
 
Vincze László alpolgármester az előterjesztett formában javasolja elfogadásra a képviselő-
testületnek az óvoda nevelési programját, és ha a törvényi változások meglesznek, akkor 
úgyis szükséges lesz módosítani. 
Aki egyetért a jóváhagyással, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenegy tagja a javaslatot egyhangúlag, tizenegy igenlő sza-
vazattal elfogadja a következő határozatával: 
 
190/2010. (VIII.09.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában álló Kunhegyes Város Óvodai Intézmé-
nye Nevelési Programjának jóváhagyására. 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestülete a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés f.) pontjában foglalt jogkör-
ében eljárva a fenntartásában álló Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 
Nevelési Programját a mellékelt tartalommal 
 

j ó v á h a g y j a. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestülete ezzel egyidejűleg ha-
tályon kívül helyezi a 207/2009. (IX.15.) Kt. határozatát. 

 
Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Pisók István polgármester Tiszagyenda 
5. Kamarás Zsolt polgármester Tiszaroff 
6. Fazekas Szabolcs polgármester Tomajmonostora 
7. Koczúrné Tóth Ibolya polgármester Tiszaszentimre 
8. Major Anikó Intézményvezető 
9. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
10. Fűtő Georgina ügykezelő 
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Vincze László alpolgármester javasolja, hogy a szakértő igénybevétele szempontjából is 
ennek megfelelően járjanak el, ha meglesznek a törvényi változások, veszik igénybe a 
szakértő munkáját. 
Aki ezzel egyetért, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenegy tagja a javaslatot egyhangúlag, tizenegy igenlő sza-
vazattal elfogadja a következő határozatával: 
 
191/2010. (VIII.09.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestülete által hozott 177/2010. (VII.20.) Kt. 
határozat módosításáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közoktatási szakér-
tő kiválasztására hozott 177/2010. (VII.20.) Kt. határozatát továbbra is hatály-
ban tartja, de Horváth Ildikó közoktatási szakértő megbízását a szakértői véle-
mény elkészítésére elhalasztja mindaddig, míg a Magyar Köztársaság Ország-
gyűlése az óvodai intézmények nevelési programját érintő várható törvénymó-
dosításokat el nem fogadja.  
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Major Anikó intézményvezető 
5. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
6. Fűtő Georgina ügykezelő 

 
 
 
 
HETEDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés az Észak-alföldi Operatív Program Önkormányzati utak 
fejlesztése a komplex programmal kezelendő LHH térségekben ÉAOP-
2009-3.1.2/B-2010-0004 azonosító jelű „Kunhegyes Gyepszél utca és Ár-
pád krt. aszfaltburkolatának építése” című pályázat lebonyolításához 
szükséges műszaki ellenőri feladatok elvégzéséhez 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Vincze László alpolgármester elmondja, a Gyepszél utca és Árpád krt. kivitelezéséhez 
műszaki ellenőr kiválasztásáról kell dönteni. Felhívja azonban a képviselőtestület tagjainak 
figyelmét, az ajánlattevők között szerepel Nagy György, aki testvére a tervkészítő Nagy 
Imrének. Úgy gondolja, hogy jelen formában ez nem szerencsés. 
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Miután kérdés, vélemény nem volt, javasolja, hogy a képviselőtestület Marosi Csaba aján-
latát fogadja el. Így nem érheti az önkormányzatot vád, hogy összeférhetetlenség merülne 
fel.  
Aki egyetért azzal, hogy Marosi Csaba ajánlatát fogadják el és őt bízzák meg a műszaki 
ellenőri feladatok elvégzésével 650 ezer Ft megbízási díj ellenében, az kézfelnyújtással 
szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenegy tagja a javaslatot kilenc igenlő szavazattal, két tar-
tózkodás mellett elfogadja a következő határozatával: 
 
192/2010. (VIII.09.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Program Önkormányzati utak fejlesztése a komplex 
programmal kezelendő LHH térségekben program keretében ÉAOP-3.1.2/B-2010-0004 
azonosító számú, „Kunhegyes, Gyepszél utca és Árpád krt. aszfaltburkolatának építése” 
című pályázat lebonyolításához műszaki ellenőr megbízásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormány-
zatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jog-
körében eljárva a ÉAOP-3.1.2/B-2010-0004 azonosító számú, „Kunhegyes, 
Gyepszél utca és Árpád krt. aszfaltburkolatának építése” című pályázathoz 
kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátásával 
 

megbízza 
 

MAROSI CSABA  
okl. építőmérnök  

5000 Szolnok, Gutenberg tér 4.  
műszaki ellenőrt. 

 
A bruttó megbízási díj: 650.000 Ft, azaz: Hatszázötvenezer forint. 
 
A műszaki ellenőri feladatok ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkor-
mányzata a pályázatban elnyert támogatásból, valamint a szükséges önerőből a 
2010. évi költségvetésében biztosítja. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a szerződés megkötésére. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Marosi Csaba 5000 Szolnok, Gutenberg tér 4. 
5. Nagy György 5000 Szolnok, Csokonai u. 23. II/6. 
6. Orgovány László 5000 Szolnok, Csóka út 7. 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
9. Barta Jenő a Városi Építési Hivatal vezetője 
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10. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
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NYOLCADIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés az Észak-alföldi Operatív Program Önkormányzati utak 
fejlesztése a komplex programmal kezelendő LHH térségekben ÉAOP-
2009-3.1.2/B-2010-0004 azonosító jelű „Kunhegyes Gyepszél utca és Ár-
pád krt. aszfaltburkolatának építése” című pályázat Támogatási Szerző-
désének megkötéséhez 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Vincze László alpolgármester elmondja, a Gyepszél utca és Árpád krt. újraaszfaltozására 
elnyert támogatás támogatási szerződésének megkötéséhez szükséges az előterjesztett hatá-
rozat, amely tartalmazza az elnyert támogatás, illetve a szükséges önerő összegét. 
 
Kun Istvánné elmondja, a 2. pontban szerepel az önerő összege, amely 8.259.522 Ft és ezt 
a képviselőtestület a 2010. évi költségvetéséből biztosítja. Kérdezi, honnan van erre a fe-
dezet, amikor nagyon feszített költségvetése van az önkormányzatnak.  
 
Dr.Pénzes Tímea jegyző válasza, a 2010. évi költségvetés tartalmazza a kötvénnyel való 
gazdálkodást is. Ehhez a beruházáshoz is a kötvényforrás terhére történik az önerő biztosí-
tása. Egy korábbi testületi határozat biztosítja ennek a költségvetésbe történő beépítését.  
 
Dienes Attila a 2. ponttal kapcsolatban kérdezi, van a mondatnak egy olyan része, „vala-
mint a megvalósításhoz szükséges további önerőt – egyedi döntés alapján – 2010. évi költ-
ségvetésében biztosítja”. Lesz még további kiadás is – kérdezi. 
 
Dr.Pénzes Tímea jegyző válasza, reméli, hogy nem. Ha a képviselő úr az előző előterjesz-
tésnél a konzorciumi megállapodás aláírás megtörténik, abban is szerepel, mert a támoga-
tási szerződés megkötéséhez a közreműködő szervezet kéri a nyilatkozatot arra vonatkozó-
an, hogy az előre nem látható költségek fedezete is rendelkezésre áll. Hogy ilyen lesz, vagy 
nem lesz, ez most még nem látható, de minden ilyen egyedi döntést igényel a képviselőtes-
tülettől.  
 
Dienes Attila megjegyzi, ez a mondat a sportcsarnok pályázatnál is benne volt és arról, 
hogy ez mennyi lehet nem volt tájékoztatva a képviselőtestület.  
 
Metzinger Ferenc megjegyzi, az a törekvés, minél több olyan beruházás történjen, ahol a 
kötvény terhére önerőt kell biztosítani. Ez azt jelenti, csak akkor van beruházás a települé-
sen, ha ezt tudják biztosítani. Ha nem lenne a kötvény, valószínű nem lenne most semmi-
lyen beruházás, mert nincs miből. Az a költségvetés, amiből az önkormányzatok gazdál-
kodnak, nem tenné lehetővé ezt. Számára az teljesen természetes, hogy a kötvény terhére 
történik a beruházáshoz az önerő biztosítása. Azt sem találná kivetni valónak, ha azt mond-
ják, felszabadítják a kötvényt és új munkahely több száz ember foglalkoztatására, az ipari 
park kialakításához kellene több 10 millió forint önerő. 
 
Vincze László alpolgármester miután további kérdés, vélemény nem volt, szavazásra teszi 
fel a kérdést. 
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Aki elfogadja az előterjesztett határozati javaslatot, 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: 
 
193/2010. (VIII.09.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Program Önkormányzati utak fejlesztése a komplex 
programmal kezelendő LHH térségekben program keretében ÉAOP-3.1.2/B-2010-0004 
azonosító számú, „Kunhegyes, Gyepszél utca és Árpád krt. aszfaltburkolatának építése” 
című pályázat Támogatási  Szerződésének megkötéséhez. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete tudomásul veszi, 
hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-alföldi Operatív Program tá-
mogatási rendszeréhez benyújtott ÉAOP-3.1.2/B-2010-0004 azonosító számú, 
„Kunhegyes, Gyepszél utca és Árpád krt. aszfaltburkolatának építése” című pá-
lyázatát az NFÜ Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága 
83.512.947 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte, 91.772.469 Ft elszámol-
ható összköltség mellett.  
 
A Támogatási Szerződés megkötéséhez az alábbi döntéseket hozza: 
 
1. A Képviselőtestület kijelenti, hogy a pályázat megvalósításával kapcsolatos, 

a Támogató levélben előírt kötelezettségeket tudomásul veszi és vállalja. 
 

2. A Képviselőtestület kijelenti, hogy a pályázat megvalósításához szükséges 
önerőt, 8.259.522 Ft-ot, azaz: Nyolcmillió-kettőszázötvenkilencezer-
ötszázhuszonkettő forintot, valamint a megvalósításhoz szükséges további 
önerőt – egyedi döntések alapján – 2010. évi költségvetésében biztosítja. 

 
3. Kunhegyes Város Önkormányzata a mellékletben csatolt nyilatkozatban fel-

sorolt bankszámlák vonatkozásában a nyilatkozatban meghatározott kötele-
zettségeket tudomásul veszi és a szükséges felhatalmazás aláírásához hoz-
zájárul. 

 
4. A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a pályázattal 

kapcsolatos feladatok elvégzésével. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
6. Barta Jenő a Városi Építési Hivatal vezetője 
7. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
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KILENCEDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszeré-
ben nyertes „Szabadság tér revitalizációja 2” című ÉAOP-5.1.1/E-09-
2009-0003 azonosító jelű pályázathoz kapcsolódó projektmenedzseri fel-
adatok ellátásához 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Vincze László alpolgármester elmondja, szintén pályázathoz kapcsolódik az előterjesztés, 
a Szabadság tér revitalizációja 2. pályázathoz projektmenedzser kiválasztásáról kell dönte-
ni. A pályázatnak kötelező része. Három ajánlat érkezett, olvasatában a Tiszafüredi Vállal-
kozásfejlesztési Kft. ajánlata a legkedvezőbb, 1 millió forint vállalási összegben. 
 
Szathmári Istvánné kérdése nem közvetlenül az előterjesztéshez kapcsolódik, de a felada-
tok között olvassa, hogy az előrehaladási jelentések megadása. Kérdezi, kinek jelent. Ők, 
mint a képviselőtestület nem szoktak soha ilyen jelentést kapni, nem szoktak tájékoztatást 
kapni hogyan áll egy projekt.  
 
Dr.Pénzes Tímea jegyző válasza, a projektmenedzseri feladatok ellátását elsősorban a 
pályázat kiírója, a közreműködő szervezet követeli meg. Az előrehaladási jelentést egy erre 
a célra megírt program keretében elektronikus formában, egy zárt rendszeren keresztül kell 
megadni a közreműködő szervezet felé meghatározott időközönként. Ez nemcsak a pénz-
ügyi teljesítésre vonatkozik, hanem a megvalósulásra is, ez teljesen részletekbe menő táb-
lázatos formában történik. Azért van erre szükség, mert a közreműködő szervezet ragasz-
kodik hozzá.  
 
Nagy Kálmán a választ kiegészíti, a projektmenedzser nemcsak addig kell, hogy dolgoz-
zon, amíg fut a pályázat, a legtöbb pályázatnál van egy monitoring idő, amely idő alatt 
monitoring kötelezettség van, ez akár öt éves, akár hosszabb futamidejű is lehet, amit a 
projektmenedzsernek teljesítenie kell folyamatosan.  
 
Vincze László alpolgármester miután további kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-
testület tagjait, döntsenek. 
Aki egyetért azzal, hogy a projektmenedzseri feladatok ellátásával a Tiszafüredi Városfej-
lesztési Kft.-t bízza meg a képviselőtestület 1 millió Ft vállalási ár mellett, az kézfelnyúj-
tással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenegy tagja a javaslatot kilenc igenlő szavazattal, két tar-
tózkodás mellett elfogadja a következő határozatával: 
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194/2010. (VIII.09.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében nyertes „Szabadság tér 
revitalizációja 2” című, ÉAOP-5.1.1/E-09-2009-0003 azonosító jelű pályázathoz kapcsoló-
dó projektmenedzseri feladatok ellátásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormány-
zatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jog-
körében eljárva a pályázathoz kapcsolódó projektmenedzseri 
- a projekt folyamatos koordinálása a fenntartási időszak végéig, 
- projekt előrehaladási jelentések, szükség esetén változás bejelentések és szer-
ződésmódosítási dokumentumok elkészítése, záró előrehaladási jelentés, va-
lamint fenntartási jelentés elkészítése, 

- részvétel a pénzügyi elszámolások, záró pénzügyi elszámolás elkészítésében, 
- kapcsolattartás a támogató intézményrendszerével, 
- külső-, belső monitoring biztosítása feladatok ellátásával 
 

megbízza 
 

TISZAFÜREDI  VÁROSFEJLESZTÉSI KFT-t 
(székhelye: 5350 Tiszafüred, Fő u. 1.,  
képviseli: Hangodi Krisztina ügyvezető) 

 
Bruttó megbízási díj: 1.000.000 Ft, azaz: Egymillió forint  
 
A projektmenedzseri feladatok ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkor-
mányzata a pályázatban elnyert támogatásból, valamint a szükséges önerőből a 
2010. évi költségvetésében biztosítja. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a szerződés megkötésére. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Tiszafüredi Városfejlesztési Kft. 5350 Tiszafüred, Fő u. 1. 
5. ETF Tanácsadó és Szolgáltató Bt. 6800 Hódmezővásárhely, Oldalkosár u. 

2/a. 
6. Projekt Expert Kft. 4800 Vásárosnamény, Ilki út 19. 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
9. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
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TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a Magyar Köztársaság Parlamentjéhez felterjesztendő má-
jus 6-a Jászkun Emléknappá nyilvánítása tárgyában 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Vincze László alpolgármester elmondja, május 6-a Kun Emléknappá nyilvánítását terjesz-
tenék a Parlament elé. Ezt javasolja a Kun szövetség. Úgy gondolja, hogy ezt a kezdemé-
nyezést nyugodtan támogathatják.  
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a javaslatot fogad-
ják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenegy tagja a javaslatot egyhangúlag, tizenegy igenlő sza-
vazattal elfogadja a következő határozatával: 
 
195/2010. (VIII.09.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
május 6-a Jászkun Emléknappá nyilvánításának felterjesztése a Magyar Köztársaság Par-
lamentjéhez. 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Kun Összefo-
gás” Konzorcium Közgyűlése, valamint a Kiskun Önkormányzatok Szövet-
ségének javaslatát 
 

t á m o g a t j a . 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 101. §-a alapján csatlakozik a 
felterjesztéshez, melyben a Magyar Köztársaság Parlamentjétől május 6-a 
Jászkun Emléknappá nyilvánítását kérik.  
 

3. A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző  
4. Ficsór József „Kun Összefogás” Konzorcium elnöke, Kiskunfélegyháza 

polgármestere 
5. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
6. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 
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TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés Kunhegyes város 2010. évi I. félévi kulturális és sport ren-
dezvényeinek költségfelhasználásáról 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Vincze László alpolgármester elmondja, az előterjesztés az első féléves kulturális és sport 
rendezvények költségfelhasználásáról szól. 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az előterjesztett 
költségelszámolást fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenegy tagja a javaslatot tíz igenlő szavazattal, egy tartóz-
kodás mellett elfogadja a következő határozatával: 
 
196/2010. (VIII.09.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
Kunhegyes város 2010. évi I. félévi kulturális és sport rendezvényeinek költségfelhaszná-
lásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2010. év I. félév-
ében megvalósult – kulturális és sport – rendezvények költségfelhasználásáról 
készült tájékoztatást a mellékelt tartalommal 
 

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. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
6. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 

 
 
 
TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata és a Pátria Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény fenntartója közötti Együttműködési Megál-
lapodásról 
 

( írásban csatolva ) 
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Vincze László alpolgármester elmondja, a Pátria Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
szerződés-hosszabbítási kérelméről kell dönteni. 
 
Szathmári Istvánné látja a táblázatból, hogy mennyi lenne a bérleti díja, hivatalosan ennyi 
lenne, ez az önköltsége. Nagyon magas összegnek tartja. Azt gondolja, hogy a Pátriás gye-
rekek annyi szépet hoznak Kunhegyes város életébe, üde színfoltot jelentenek, nagyon sok 
helyre elmegy elég sok pénz, úgy gondolja, a gyerekeik táncolnak, nagyon drága, sok 
pénzbe kerülnek a ruhák. Valamilyen formában a városnak biztosítania kellene kedvező 
áron, vagy akár ingyenesen is a néptánc oktatást a művelődési központban. 
 
Szabó András polgármester elmondja, a második pont tartalmazza, a képviselőtestület 
felhatalmazza a polgármestert a  megállapodás aláírására. Arra kéri a felhatalmazást, hogy 
a megállapodást úgy csinálják, hogy a fellépés és a bérleti díj nullára fusson ki, vagy pedig 
ne. Ha nem, akkor pedig hogyan tárgyaljon.  
 
Vincze László alpolgármester elmondja, a polgármester úrnak van egy javaslata, lényege, 
hogy a fellépés és a bérleti díj költségei kiüssék egymást, 0 szinten maradjanak. Ennek 
módjáról, akit felhatalmazott a képviselőtestület a polgármester úr és a Pátria állapodjanak 
meg. 
Kérdezi, van-e más javaslat. 
 
Nagy Kálmán úgy gondolja, ez eddig is így működött. Teljesen tisztára mosták egymást, 
adták úgymond ingyenesen a fellépéseket a gyerekek a különböző rendezvényekhez, ezt 
fogják megkapni ezek után is, csak muszáj számolni. Úgy gondolja, egy kft-nek szüksége 
van kiadásra is, nemcsak bevétel működik. Ez annyi, hogy le kell dokumentálni. A képvi-
selőtestület hozott egy határozatot róla, amikor a művelődési háznak a bérleti díjairól dön-
tést hoztak, innentől ez adminisztráció kérdése, minden papíron fog történni. Úgy gondol-
ja, hogy ez így támogatható.  
 
Vincze László alpolgármester miután további kérdés nem volt, kéri a képviselőtestület 
tagjait, döntsenek. 
Két határozat meghozatala szükséges. Elsőként a telephelyként történő használat engedé-
lyezéséről kell dönteni.  
Aki egyetért azzal, hogy a Pátria Alapművészeti iskola a művelődési házat telephelyként 
használhatja, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenegy tagja a javaslatot egyhangúlag, tizenegy igenlő sza-
vazattal elfogadja a következő határozatával: 
 
197/2010. (VIII.09.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a Pátria Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél a Kunhegyes Városi Könyvtár és Köz-
művelődési Intézmény Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ tagintézménye 
telephelyként történő használatáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormány-
zatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jog-
körében eljárva  
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hozzájárul 
 

ahhoz, hogy a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény tag-
intézménye, az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ (5340 Kun-
hegyes, Szabadság tér 7., hrsz.: 2026/1) a Pátria Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény Alapító Okiratában telephelyként feltüntetésre kerüljön a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Főjegyző által kiadott működési engedély alapján.  
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Bakonyi István a Pátria Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetője 
5. Szentpéteriné Lévai Mária a Kunhegyesi Városi Könyvtár és Közművelődé-

si Intézmény igazgatója 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
7. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
8. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
9. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 

 
 
Vincze László alpolgármester elmondja, a második határozat az, ami a megállapodási fel-
tételekről szól, amire vonatkozóan polgármester úr tett javaslatot. Egyetlen nyitott dolog 
maradt, hogy az együttműködési megállapodás időtartama mennyi időre szóljon. Általában 
tanévről beszélhetnek itt is, ezért kéri azt, hogy a javaslat mindenképpen a tanévhez igazo-
dó dátum legyen.  
 
Bakonyi István elmondja, a szerződéskötés időtartamának vagy öt évet, vagy pedig hatá-
rozatlan időt kellene megjelölni.  A határozatlan idejű is egy év múlva felbontható, ha azt 
valami indokolja.  Az szerepel a megállapodásban, hogy szorgalmi időben nem módosul-
hat. Véleménye szerint a kettő között kellene dönteni.  
 
Nagy Kálmán javasolja, hogy legyen öt év és egy év után felül kellene vizsgálni. 
 
Szathmári Istvánné úgy gondolja, hogy a határozatlan idő ennek megfelelne és minden 
tanév végén felül lehetne vizsgálni, hogy jó-e mindkét félnek a szerződés, ami köttetett.  
 
Szabó András polgármester jogilag nem ért hozzá, kérdezi, ha öt évre kötik, akkor egy év 
múlva a szerződést felül lehet vizsgálni. 
 
Dr.Horváth Lajos válasza, mindig lehet, de kötelezni nem lehet, hogy módosítsák.  
 
Vincze László alpolgármester miután további észrevétel, kérdés nem volt, kéri, döntsenek. 
Két javaslat hangzott el, egy Nagy Kálmán képviselő részéről, a másik Szathmári Istvánné 
képviselő részéről. 
Elsőként Nagy Kálmán javaslatát teszi fel döntésre. Aki egyetért azzal, hogy öt éves idő-
tartamra kössék meg a szerződést, az kézfelnyújtással szavazzon.  
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A képviselőtestület jelenlévő tizenegy tagja a javaslatot nyolc igenlő szavazattal, három 
nemleges szavazat ellenében támogatja. 
 
Vincze László alpolgármester elmondja, a polgármester úr javaslata szerint kerül megfo-
galmazásra a határozat, illetve az együttműködési megállapodást ő köti meg, aki ezzel 
egyetért, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenegy tagja a javaslatot egyhangúlag, tizenegy igenlő sza-
vazattal elfogadja a következő határozatával: 
 
198/2010. (VIII.09.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata és a Pátria Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fenn-
tartója közötti Együttműködési megállapodásról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pátria Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény fenntartója, valamint a Kunhegyes Városi Könyv-
tár és Közművelődési Intézmény között megkötendő együttműködési megálla-
podást – az önkormányzat vagyonáról szóló, többször módosított 22/2004. 
(V.01.) önkormányzati rendelet 11. § (1)-(4) bekezdése, és a 34. §-a előírásai-
nak figyelembevételével – a mellékelt tartalommal 
 

j ó v á h a g y j a 
 
az alábbi feltételekkel: 
 
-  együttműködési megállapodás időtartama: 5 év, 2010. augusztus 1-től 2015. 

július 31-ig terjedő időszakra, évenkénti felülvizsgálat mellett; 
- térítés összege: 851.200 Ft/év, mely összeg teljes értékében az önkormány-

zat megrendelése alapján fellépéseket biztosít az iskola a városi rendezvé-
nyeken.  

 
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert az együttmű-
ködési megállapodás aláírására. 
 
Erről értesülnek: 
 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Bakonyi István a Pátria Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetője 
5. Szentpéteriné Lévai Mária a Kunhegyesi Városi Könyvtár és Közműve-

lődési Intézmény igazgatója 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
7. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
8. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
9. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 
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TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0278 azonosító számú projekthez 
kapcsolódó kompetencia alapú oktatás alkalmazását támogató szakköny-
vek beszerzése tárgyában  
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Vincze László alpolgármester elmondja, a TÁMOP pályázat kapcsán szakkönyv rendelé-
séhez kell beszállítót kiválasztani. A Szathmáry Kereskedőház adta a legkedvezőbb ajánla-
tot a három ajánlattevő közül. Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel – kérdezi. 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a javaslatot fogad-
ják el.  
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenegy tagja a javaslatot egyhangúlag, tizenegy igenlő sza-
vazattal elfogadja a következő határozatával: 
 
199/2010. (VIII.09.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0278 azonosító számú nyertes pályázathoz kapcsolódó kompe-
tencia alapú oktatás alkalmazását támogató szakkönyvek beszerzése tárgyában. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a TÁMOP-3.1.4-
08/2-2009-0278 azonosító számú, nyertes pályázat megvalósításához szüksé-
ges szakkönyvek, tankönyvek és programcsomagok beszerzésére  
 

Szathmáry Kereskedőház Kft-vel 
( székhelye: 6200 Kiskőrös, Petőfi S. u. 111., Cg.: 03-09-118734,  

képviseli: Szathmáryné Vékony Mária ügyvezető) 
 
köt szerződést. 
 
A beszerzés költsége nettó: 62.171 Ft, ÁFA: 3.109 Ft, bruttó 65.280 Ft, azaz: 
Hatvanötezer-kettőszáznyolcvan forint.  
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a szerződés megkötésére. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. CSEPEDI Könyvkereskedelmi és Szolgáltató Bt. 6200 Kiskőrös, Petőfi u. 1. 
5. Könyvkuckó Appl Gáspárné 7700 Mohács, Perényi u. 3. 
6. Szathmáry Kereskedőház Kft. 6200 Kiskőrös, Petőfi u. 111. 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
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9. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
10. Szarka Tünde projektmenedzser 

 
 
 
TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0278 azonosító számú projekthez 
kapcsolódó kompetencia alapú oktatás alkalmazását támogató digitális 
tananyag beszerzése tárgyában 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Vincze László alpolgármester elmondja, úgyszintén TÁMOP-os pályázat keretén belül 
digitális tananyag beszerzésére vonatkozóan három árajánlatot kértek be. A Digitális Tan-
anyag Kft. adta be a legkedvezőbb ajánlatot.  
Miután kérdés, vélemény nem volt, javasolja, hogy a Digitális Kft. ajánlatát fogadják el. 
Aki a javaslattal egyetért, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenegy tagja a javaslatot egyhangúlag, tizenegy igenlő sza-
vazattal elfogadja a következő határozatával: 
 
200/2010. (VIII.09.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0278 azonosító számú nyertes pályázathoz kapcsolódó digitá-
lis tananyagok beszerzése tárgyában. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a TÁMOP-3.1.4-
08/2-2009-0278 azonosító számú, nyertes pályázat megvalósításához szüksé-
ges tankönyvek és programcsomagok beszerzésére  
 

Digitális Tananyag Kft-vel 
( székhelye: 1158 Budapest, Sztárai Mihály tér 10., Cg.: 01-09-912955,  

képviseli: Oroszi Dóra ügyvezető) 
 
köt szerződést. 
 
A beszerzés költsége nettó: 343.296 Ft, ÁFA: 85.824 Ft, bruttó 429.120 Ft, 
azaz: Négyszázhuszonkilencezer-egyszázhúsz forint.  
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a szerződés megkötésére. 
 
Erről értesülnek: 
 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
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4. Digitális Tananyag Kft. 1158 Budapest, Sztárai Mihály tér 10. 
5. Fümoto Kft. 1158 Budapest, Késmárk u. 18. 
6. HVS Stúdió Kft. 1158 Budapest, Késmárk u. 18. 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
9. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
10. Szarka Tünde projektmenedzser 

 
 
 
TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0278 azonosító számú projekthez 
kapcsolódó kompetencia alapú oktatás alkalmazását támogató fejlesztő 
eszközök beszerzése tárgyában 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Vincze László alpolgármester elmondja, ez az előterjesztés is a TÁMOP pályázathoz 
kapcsolódik, fejlesztési eszközök beszerzése tárgyában. Ebben az esetben az Hobla Kft. 
adta a legkedvezőbb ajánlatot.  
Kérdés, más javaslat a képviselőtestület tagjai részéről nem volt, így szavazásra teszi fel a 
kérdést.  
Aki elfogadja azt, hogy a fejlesztési eszközök beszerzésével a képviselőtestület a Hobla 
Kft. bízza meg, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenegy tagja a javaslatot egyhangúlag, tizenegy igenlő sza-
vazattal elfogadja a következő határozatával: 
 
201/2010. (VIII.09.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0278 azonosító számú nyertes pályázathoz kapcsolódó fejlesz-
tő eszközök beszerzése tárgyában. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a TÁMOP-3.1.4-
08/2-2009-0278 azonosító számú, nyertes pályázat megvalósításához szüksé-
ges tankönyvek és fejlesztő eszközök beszerzésére  
 

HOBLA Hungary Kft-vel 
( székhelye: 8474 Csabrendek, Szőlőskert utca 3., Cg.: 19-09-507348,  

képviseli: Homan Ane-Maria ügyvezető) 
 
köt szerződést. 
 
A beszerzés költsége nettó: 329.760 Ft, ÁFA: 82.440 Ft, bruttó 412.200 Ft, 
azaz: Négyszáztizenkettőezer-kettőszáz forint.  
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Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a szerződés megkötésére. 
 
Erről értesülnek: 
 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Affarismo Kft. 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 20. 
5. Creative Toy’s Faktory Kft. 8474 Csabrendek, Nyárfasor u. 1. 
6. Hobla Hungary Kft. 8474 Csabrendek, Szőlőskert utca 3. 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
9. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
10. Szarka Tünde projektmenedzser 

 
 
 
 
TIZENHETEDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0278 azonosító számú projekthez 
kapcsolódó kompetencia alapú oktatás alkalmazását támogató taneszkö-
zök beszerzése tárgyában 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Vincze László alpolgármester elmondja, még szintén a TÁMOP pályázathoz kapcsolódóan 
taneszköz beszerzésre beszállító kiválasztásáról kell dönteni. A három ajánlatot áttanulmá-
nyozva látható, hogy az Officeland Hungary Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot. 
Javasolja, hogy az Officeland Hungary Kft.-t bízzák meg a taneszköz beszerzéssel. Aki 
egyetért a javaslattal, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenegy tagja a javaslatot egyhangúlag, tizenegy igenlő sza-
vazattal elfogadja a következő határozatával: 
 
202/2010. (VIII.09.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0278 azonosító számú nyertes pályázathoz kapcsolódó tanesz-
közök beszerzése tárgyában. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a TÁMOP-3.1.4-
08/2-2009-0278 azonosító számú, nyertes pályázat megvalósításához szüksé-
ges taneszközök beszerzésére  
 
OFFICELAND Hungary Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft-vel 
( székhelye: 1061 Budapest, Király u. 38. III.em. 22., Cg.:01-09-921685,  

képviseli: Papp László ügyvezető) 
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köt szerződést. 
 
A beszerzés költsége nettó: 79.872 Ft, ÁFA: 19.968 Ft, bruttó 99.840 Ft, azaz: 
Kilencvenkilencezer-nyolcszáznegyven forint.  
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a szerződés megkötésére. 
 
Erről értesülnek: 
 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Germstar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2011 Budakalász, József At-

tila u. 75. 
5. Officeland Hungary Kft. 1061 Budapest, Király u. 38. 
6. Trigon Consulting Kft. 1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 26. 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
9. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
10. Szarka Tünde projektmenedzser 

 
 
 
TIZENNYOLCADIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2010. II. negyedévi 
munkabeszámolójáról 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Vincze László alpolgármester elmondja, az előterjesztés a közalapítvány második negyed-
éves munkájáról készült beszámolót tartalmazza. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, véle-
mény. 
 
Kun Istvánné olvassa a beszámolóban, hogy nagy gondot jelent a levágott zöldanyag el-
helyezése. Ez a lakosságnak is gondot okoz, kérdezi, hivatalosan hova lehet elszállítani. 
 
Vincze László alpolgármester válasza, hivatalosan a tiszafüredi szemétlerakóba lehet be-
szállítani. Sajnos ez elég nagy költséget jelent. Másik megoldás lehet a karcagi befogadó, 
amit szintén konténerrel lehet megoldani. Jelen pillanatban más megoldás nincs rá. Most 
próbálnak abban lépni, hogy valahol az önkormányzat területén egy komposztáló helyet 
találjanak és erre engedélyt kérni. Oda az önkormányzat komposztálásra összegyűjtené a 
zöldanyagot. Ez nem lesz egyszerű dolog okulva abból, hogy a lőtéren már próbálkoztak 
ezzel. Oda kezdték gyűjteni és nagyon sok kommunális szemét került bele illegálisan a 
lakosság részéről, amit most szállíttattak el. Elég nagy összegbe fog kerülni, 56 konténer 
szemetet szállítottak el Karcagra, ami javarészt kommunális szemét volt. 
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Kun Istvánné megkérdezi, nem lehet az, hogy odakerült az a szemét, ami Szathmáriné az 
ülés elején felvetett, a lebontott  házak törmeléke.  
 
Vincze László alpolgármester válasza, olyan jellegű szemetet nem igazán találtak benne, 
kimondottan kommunális hulladék volt, műanyag üvegek, papírok, rothadó élelmiszerek, 
fémhulladék, vegyesen a zöldhulladékkal. 
 
Metzinger Ferenc úgy látja rendkívül szerencsés területen vannak, de mégis ütköznek 
ezzel a problémával. Bánhalmán a németek által megépített biogáz hasznosító telep úgy 
lett tervezve, csak a működési engedély nem így lett kiadva, hogy tudja fogadni a lakosság 
kommunális zöld hulladékát is. Valamilyen ok-érdek miatt azt nem lehet elérni, hogy ez a 
rendszer beinduljon. Hatni kell a Sas János féle vonalra, hogy ezt a projektet tudják megva-
lósítani, akkor egy csapásra megoldódna ezt a probléma és még energiát is termelhetnének 
vele.  
 
Dienes Attila véleménye szerint a Remondissal kell beszélni, mert nekik elég nagy érde-
kük, hogy odavigyék a szemetet.  
 
Vincze László alpolgármestert miután a beszámolóval kapcsolatban további kérdés, véle-
mény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a II. negyedéves beszámolóját a köz-
alapítványnak fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenegy tagja a beszámolót egyhangúlag, tizenegy igenlő 
szavazattal elfogadja a következő határozatával: 
 
203/2010. (VIII.09.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
„Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2010. év második negyedévi tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadása. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Kunhegyes Város-
ért” Közalapítvány 2010. év második negyedévi tevékenységéről szóló beszá-
molót a mellékelt tartalommal jóváhagyólag 
 

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. Imre Péter a kuratórium elnöke 
5. Kuratórium tagjai 
6. Szabó József csoportvezető 
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TIZENKILENCEDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Egyebek, szükség szerint megoldandó kérdések 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
 
19/1. alatti: 
 
Vincze László alpolgármester elmondja, a Szabadság tér revitalizációja közbeszerzési eljá-
rása sikeres volt, de mégsem volt sikeres a szobrot illetően. Az előterjesztésben Lódi Tün-
de csoportvezető részletesen leírta, hogy mi áll a háttérben. Ő maga ezt a tényt megdöb-
benve fogadta, hiszen itt volt az Édenkert Kft. képviselője, itt volt a művész úr is. Tárgyal-
tak egy órahosszán keresztül, szóban mindenben megegyeztek, és hogy a feltüntetett hiá-
nyosságokat is pótolják már másnap. Meglepetésképpen írásban azt a választ kapták, hogy 
elállnak a szerződéstől. Van egy olyan sejtelem, hogy a Bt.-nek valószínű köztartozása 
lehet. 
Miután kérdés, vélemény nem volt, javasolja a határozati javaslat elfogadását, ami egyér-
telműen kimondja, hogy a közbeszerzési eljárás érvénytelen és eredménytelen volt.  
Aki egyetért ezzel, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenegy tagja a javaslatot egyhangúlag, tizenegy igenlő sza-
vazattal elfogadja a következő határozatával: 
 
204/2010. (VIII.09.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a „Szabadság tér revitalizációja 2” című, ÉAOP-5.1.1/E-09-2009 azonosító számú pályázat 
keretében megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódó szobor megalkotása” tárgyában kiírt 
egyszerű közbeszerzési eljárás eredménytelenségének megállapításáról. 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint ajánlatkérő a 
„Szabadság tér revitalizációja 2 című, ÉAOP-5.1.1/E-09-2009 azonosító számú 
pályázat keretében megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan szobor megalko-
tása” tárgyában kiírt egyszerű közbeszerzési eljárásban az eljárás eredményéről 
a következők szerint dönt: 
 
1. Ajánlatkérő megállapítja, hogy az Éden Kert Otthon Bt. (1084 Budapest, 

Nagyfuvaros utca 3/b., 1. em. 16/a.) ajánlata a jelen eljárás tekintetében ér-
vénytelen. 
 

2. Ajánlatkérő megállapítja, hogy jelen közbeszerzési eljárás eredménytelen. 
 

3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyidejűleg hatá-
lyon kívül helyezi a 173/2010. (VII.20.) Kt. határozatát. 
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A döntés ellen a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 323. §-
ában foglaltak alapján van helye jogorvoslatnak. 
 

Indokolás: 

 
1. ponthoz: 

Az ajánlat érvénytelen a Kbt. 88.§ (1) bekezdés i) pontja értelmében, mivel 
ajánlattevő nem nyújtotta be az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a 
Kbt. 63. § (1) bekezdés b) pontjában nevesített igazolásokat, nyilatkozatokat. 
 
2. ponthoz: 

A Kbt. 92. § b) pontja értelmében eredménytelen a közbeszerzési eljárás, 
amennyiben csak érvénytelen ajánlatot nyújtottak be. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Bíráló Bizottság tagjai 
5. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
6. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
7. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
8. Éden Kert Otthon Bt. 1084 Budapest, Nagyfuvaros utca 3/b. 1. em. 16/a.  

 
 
 
 
19/2. alatti: 
 
Vincze László alpolgármester elmondja, az önkormányzati intézményekben végrehajtandó 
bérmegtakarításról szól az előterjesztés. 
 
Kun Istvánné a három pedagógus álláshely megszüntetésével kapcsolatban kérdezi, nem 
tudni a négy év alatt mennyi szűnt meg, milyen korú pedagógusokat érint a mostani lét-
számcsökkentés. 
 
Szabó István igazgató válasza, elsősorban most születik meg a döntés a bérmegtakarításról 
és ez után kerül sor a részletek megbeszélésére. Sajnos a terv szerint nincs olyan pedagó-
gus, aki élni tudna a prémiumévek programba való belépéssel. Egyre jobban beszűkül az 
oktatás piaca is, de lehetőség szerint olyan kollégákról lesz szó, akik találnak maguknak 
munkahelyet, más lehetőséget. 
 
Szathmári Istvánné kérdezi, a Polgármesteri Hivatal esetében két főről van szó, az egyik 
fő elbocsátása már megtörtént. 
 
Dr.Pénzes Tímea jegyző válasza, hogy igen, várható még egy fő. Azért nem szerepel a 
Polgármesteri Hivatal a határozati javaslatban, mert a pályázat csak a közalkalmazottak 
esetén nyújtható be. Ez a határozat a pályázathoz szükséges. A képviselőtestület a Polgár-
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mesteri Hivatal esetében két fő bérmegtakarításról döntött, korábban a koncepció elfogadá-
sakor 3 fő létszámcsökkentésről döntött.  
 
Vincze László alpolgármester miután további kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-
testület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenegy tagja a javaslatot nyolc igenlő szavazattal, két nem-
leges szavazat ellenében, egy tartózkodás mellett elfogadja a következő határozatával: 
 
205/2010. (VIII.09.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola tagin-
tézményeiben végrehajtandó létszámcsökkentésről. 
 

1. A képviselőtestület létszámcsökkentést rendel el a Kunhegyesi Általános Is-
kola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola kunhegyesi tag-
intézményeiben, mely 3 főt érint és ezzel a tagintézménynél a pedagógus 
létszám 53 főről 50 főre, az összes létszám 63 főről 60 főre, intézményi 
szinten a pedagógus létszám 79 főről 76 főre, az összes létszám 94 főről 91 
főre csökken. 
Határidő: 2010. augusztus 31.  3 fő pedagógus 
Felelős: Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
  Intézmény és Szakiskola vezetője 
 

2. A képviselőtestület létszámcsökkentést rendel el Kunhegyesi Általános Is-
kola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola Tiszagyendai 
Tagintézményében, mely 1 főt érint és ezzel a tagintézménynél a nem pe-
dagógus létszám 3 főről 2 főre, az összes létszám 14 főről 13 főre, intéz-
ményi szinten a nem pedagógus létszám 15 főről 14 főre, az összes létszám 
91 főről 90 főre csökken.  
Határidő: 2010. augusztus 31.  1 fő nem pedagógus 
Felelős: Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
  Intézmény és Szakiskola vezetője 
 

3. Amennyiben létszámcsökkentéssel érintett munkavállalók jogosultak a pré-
miumévek programban való részvételre, úgy a prémiumévek programról és 
a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény 3. 
§ (3) bekezdése alapján kell a munkáltatónak eljárnia. 
Határidő: azonnal 
Felelős: létszámcsökkentéssel érintett intézmény vezetője 
 

4. A fenti intézkedések hatására az önkormányzat össz. létszáma 236 főről 232 
főre csökken. 
 

5. A képviselőtestület egyidejűleg elrendeli pályázat benyújtását a Magyar Ál-
lamkincstár Észak-alföldi Regionális Igazgatósághoz a Magyar Köztársa-
ság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú 
melléklet 7. pontja szerinti támogatási keretre. 
Határidő: 2010. szeptember 27. 
Felelős: Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
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6. A képviselőtestület kijelenti, hogy a létszámcsökkentéssel érintett álláshe-

lyen foglalkoztatottak – jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának 
megszakítása nélküli – foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési 
szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő ál-
láshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, 
feladatátadás következtében a pályázó fenntartói körén kívüli munkáltató-
nál nincs lehetőség. 
 

7. A képviselőtestület kijelenti, hogy a prémiumévek programban részt vevő 
további foglalkoztatására a Kjt. 30. § (1) bekezdés b) pontjában meghatáro-
zott okból nincs lehetőség. 

 
8. A képviselőtestület vállalja, hogy a prémiumévek programban való részvé-

tellel, illetőleg a különleges foglalkoztatási állománnyal összefüggő kine-
vezés-módosítást megelőző hónapban meglévő havi átlagos statisztikai ál-
lományi létszámát a kinevezés-módosítás időpontjától számított 18 hónapig 
nem emeli. Nem számít a vállalás megszegésének, ha az állományi létszám 
emelésére jogszabályban előírt feladat teljesítése miatt kerül sor. 

 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szabó István igazgató 
5. Képviselőtestület tagjai 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
7. Bibókné Simon Mária kiskincstári csoportvezető 
8. Molnár János költségvetési csoportvezető 
9. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
10. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
 
Vincze László alpolgármester bejelenti, hogy a nyilvános ülésre tervezett munkáját a kép-
viselőtestület elvégezte, a továbbiakban zárt ülés megtartására kerül sor. 
Megköszöni a meghívott jelenlévőknek az ülésen való részvételt és a képviselőtestület 
nyilvános ülését 17 órakor bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 
S z a b ó   András      Dr. P é n z e s  Tímea 
polgármester       jegyző 



40 
 

Iktatószám: KVÖ/824/26/2010. 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
 

2010. augusztus 9-én megtartott nyilvános ülésének 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
 

Sorszám: 15. 
 

RENDELETEK MUTATÓJA 
 
Rendelet 

száma 
Rendelet tárgya Kódszám 

18/2010. A 2010. évi költségvetésről szóló 2/2010. (II.16.) önkor-
mányzati rendelet módosítása 

B1 

 

HATÁROZATOK MUTATÓJA 
 
Határozat 

száma 
Határozat tárgya Kódszám 

184/2010. a 2010. évi költségvetés módosításáról szóló 18/2010. ön-
kormányzati rendelet azonnali kihirdetésének elrendeléséről 

A 16 

185/2010. az ÉAOP-5.1.1/G-09-2010-0001 azonosító jelű, „Funkcióbő-
vítő településfejlesztés Kunhegyes városban” című pályázat-
hoz kapcsolódó Támogatási Szerződés megkötéséhez és a 
„Konzorciumi együttműködési megállapodás” aláírásáról 

A 15 

186/2010. a Pannon GSM Távközlési Zrt-vel kötött bérleti szerződés 
módosításáról 

D 7 

187/2010. a helyi választási bizottság tagjainak megválasztására A 7 
188/2010. a felülvizsgált Kunhegyesi Mikro-térségi Közoktatási Intéz-

ményi Társulás feladatellátási, intézményhálózat-működési és 
fejlesztési terv elfogadására 

J 5 

189/2010. a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Szakiskola Pedagógiai Programjának jóváha-
gyására 

J 5 

190/2010. Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában álló Kun-
hegyes Város Óvodai Intézménye Nevelési Programjának 
jóváhagyására 

J 5 
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191/2010. a Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestülete által 
hozott 177/2010. (VII.20.) Kt. határozat módosításáról 

J 5 

192/2010. az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Program Önkormány-
zati utak fejlesztése a komplex programmal kezelendő LHH 
térségekben program keretében ÉAOP-3.1.2/B-2010-0004 
azonosító számú, „Kunhegyes, Gyepszél utca és Árpád krt. 
aszfaltburkolatának építése” című pályázat lebonyolításához 
műszaki ellenőr megbízásáról 

A 15 

193/2010. az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Program Önkormány-
zati utak fejlesztése a komplex programmal kezelendő LHH 
térségekben program keretében ÉAOP-3.1.2/B-2010-0004 
azonosító számú, „Kunhegyes, Gyepszél utca és Árpád krt. 
aszfaltburkolatának építése” című pályázat Támogatási  Szer-
ződésének megkötéséhez 

A 15 

194/2010. az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében 
nyertes „Szabadság tér revitalizációja 2” című, ÉAOP-
5.1.1/E-09-2009-0003 azonosító jelű pályázathoz kapcsolódó 
projektmenedzseri feladatok ellátásáról 

A 15 

195/2010. május 6-a Jászkun Emléknappá nyilvánításának felterjesztése 
a Magyar Köztársaság Parlamentjéhez 

J 1 

196/2010. Kunhegyes város 2010. évi I. félévi kulturális és sport ren-
dezvényeinek költségfelhasználásáról 

J 1 

197/2010. a Pátria Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél a Kunhe-
gyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény Ilosvai 
Varga István Városi Művelődési Központ tagintézménye te-
lephelyként történő használatáról 

D 7 

198/2010. Kunhegyes Város Önkormányzata és a Pátria Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény fenntartója közötti Együttműködési 
megállapodásról 

D 7 

199/2010. a TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0278 azonosító számú nyertes 
pályázathoz kapcsolódó kompetencia alapú oktatás alkalma-
zását támogató szakkönyvek beszerzése tárgyában 

A 15 

200/2010. a TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0278 azonosító számú nyertes 
pályázathoz kapcsolódó digitális tananyagok beszerzése tár-
gyában 

A 15 

201/2010. a TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0278 azonosító számú nyertes 
pályázathoz kapcsolódó fejlesztő eszközök beszerzése tár-
gyában 

A 15 

202/2010. a TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0278 azonosító számú nyertes 
pályázathoz kapcsolódó taneszközök beszerzése tárgyában 

A 15 

203/2010. „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2010. év második ne-
gyedévi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 

Z 1 

204/2010. a „Szabadság tér revitalizációja 2” című, ÉAOP-5.1.1/E-09-
2009 azonosító számú pályázat keretében megvalósuló fej-
lesztésekhez kapcsolódó szobor megalkotása” tárgyában kiírt 
egyszerű közbeszerzési eljárás eredménytelenségének megál-
lapításáról 

D 5 

205/2010. a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Szakiskola tagintézményeiben végrehajtandó 
létszámcsökkentésről 

Z 1 



42 
 

 


