
 
Jegyzőkönyv 

 
 
 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. augusztus 18-án 
megtartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye:  Városháza nagy tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:  Szabó András polgármester elnökletével: 
 Csoma János, Emődi Imre, Dr.Kiss István, Kun Istvánné, Madarasi Imre, 

Metzinger Ferenc, Nagy Kálmán, Szabó Zoltán, Szász Gábor, Szathmári 
Istvánné és Vincze László önkormányzati képviselők. 

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

Hajnalka gazdasági osztályvezető, Molnár Szilvia igazgatási 
osztályvezető, Barta Jenő a Városi Építési Hivatal vezetője, Lódi Tünde 
vagyongazdálkodási csoportvezető, Bibókné Simon Mária kiskincstári 
csoportvezető, Szabó István a Kunhegyesi Általános Iskola, 
Alapművészeti Oktatási Intézmény és Szakiskola igazgatója, Szarka Tünde 
a TÁMOP pályázat projektmenedzsere tanácskozási joggal meghívottak, 
valamint Páliné Házi Judit jegyzőkönyvvezető 

 
 
 
Szabó András polgármester köszönti a képviselőtestületi ülésen megjelent önkormányzati 
képviselőket, meghívott jelenlévőket. 
Elmondja, ismételten soron kívüli ülést kellett összehívni, mert a Gyepszél utca – Árpád 
krt. aszfaltburkolatának építése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás eredményét kell 
megállapítani, valamint még három kisebb téma került hozzá beterjesztésre. 
Megállapítja, hogy a képviselőtestület nyilvános ülése határozatképes, a tizennégy 
önkormányzati képviselőből tizenkettő fő jelen van. Dienes Attila nem jelezte 
távolmaradását, Dr.Horváth Lajos bejelentette, hogy bírósági tárgyaláson van, az ülésen 
nem tud részt venni. 
A képviselőtestület nyilvános ülését 15 órakor megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a képviselőtestület az írásban megküldött meghívóban feltüntetett 
napirendi pontokat tárgyalja meg. 
Kéri a napirendi javaslat elfogadását. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenkettő tagja a napirendi javaslat egyhangúlag, tizenkettő 
igenlő szavazattal elfogadja. 
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ELSŐ NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a „Kunhegyes, Gyepszél utca és Árpád krt. 
aszfaltburkolatának építése” tárgyában kiírt egyszerű közbeszerzési 
eljárás eredményének megállapításáról 
 

( írásban csatolva ) 
 
 

Szabó András polgármester megkérdezi, van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel 
kapcsolatban. 
 
Nagy Kálmán észrevételezi, hogy rengeteg elírás van a szövegrészben, maga a bonyolító 
cégnek a címe is egyik helyen így szerepel, a másik helyen úgy. Egyébként pedig 
örvendetesnek tartja, hogy 8 millió forintot lehet találni a költségvetésben. 
 
Vincze László alpolgármester mentségére az előterjesztést készítőnek elmondja, 10 órakor 
tartotta ülését a bíráló bizottság, nagyon gyorsan kellett készíteni az előterjesztést, ezért is 
fordulhattak elő ezek a hibák.  
 
Szabó András polgármester miután további kérdés, észrevétel nem volt, kéri a 
képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el.  
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenkettő tagja a javaslatot kilenc igenlő szavazattal, egy 
nemleges szavazat ellenében, két tartózkodás mellett elfogadja a következő határozatával: 
 
211/2010. (VIII.18.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a „Kunhegyesi Gyepszél utca és Árpád körút aszfaltburkolat-építés” tárgyában kiírt 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint ajánlatkérő a 
„Kunhegyesi Gyepszél utca és Árpád körút aszfaltburkolat-építés”tárgyában 
kiírt egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékeléséről, és az eljárás 
nyertesének megállapításáról a következők szerint dönt: 
 

1. Ajánlatkérő megállapítja, hogy a Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, 
Béke utca 150.) ajánlata a jelen eljárás tekintetében érvényes. 
 

2. Ajánlatkérő megállapítja, hogy a jelen közbeszerzési eljárás nyertese a 
Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke utca 150.), valamint az 
eljárás eredményes. 

 
3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza 

Szabó András polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére a 
nyertes ajánlattevővel. 

 
A döntés ellen a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 323. §-
ában foglaltak alapján van helye jogorvoslatnak. 
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Indokolás: 

 
1.) ponthoz: 

A Duna Aszfalt Kft. ((6060 Tiszakécske, Béke utca 150.)ajánlata érvényes 
jelen közbeszerzési eljárásban, mivel megfelelt a Kbt., az eljárás konzultációs 
felhívása előírásainak. 
 
2.) ponthoz: 

A Kbt. 91.§ (1) bekezdése szerint az eljárás nyertese  az az ajánlattevő, aki a 
meghatározott feltételek szerint a legkedvezőbb, érvényes ajánlatot tette. 
 
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. Duna Aszfalt Kft. 6060 Tiszakécske, Béke utca 150. 

 
 
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT: 
 
Egyebek, szükség szerint megoldandó kérdések 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
2/1. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, az általános iskola pedagógiai programjának 
jóváhagyásáról kell dönteni.  
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati 
javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenkettő tagja a javaslatot egyhangúlag, tizenkettő igenlő 
szavazattal elfogadja a következő határozatával: 
 
212/2010. (VIII.18.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola 
Pedagógiai Programja módosításának jóváhagyása. 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete - a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés f) pontjában 
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meghatározott jogkörében eljárva – a Kunhegyesi Általános Iskola, 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola Pedagógiai 
Programjának melléklet szerinti módosítását jóváhagyólag 
 

e l f o g a d j a. 
 

2. A Képviselőtestület ezzel egyidejűleg megbízza az intézmény igazgatóját, 
hogy a fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos 
Pedagógiai Programot készítse el.  
 
Felelős: Szabó István igazgató 
Határidő: 2010. augusztus 31. 
 

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 

 
 
 
2/2. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, az ÁFA megelőlegezéséről kell dönteni, ki kell 
segíteni a mikrotérségi társulást is. 
 
Szathmári Istvánné továbbra is fenntartja az elmúlt ülésen kifejtett álláspontját, 
Kunhegyes nem igazán áll olyan jól anyagilag, hogy csak úgy kisegítsen egy másik 
települést, főleg meg hitelből.  
 
Szabó András polgármester miután más kérdés, vélemény nem volt, kéri a 
képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenkettő tagja a javaslatot kilenc igenlő szavazattal, egy 
nemleges szavazat ellenében, két tartózkodás mellett elfogadja a következő határozatával: 
 
213/2010. (VIII.18.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
fordított általános forgalmi adó megelőlegezéséről. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete -  a helyi 
önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 88. §-
ában biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve az önkormányzat 
vagyonáról szóló 22/2004. (V.01.) önkormányzati rendelet előírásait – az 
alábbiak szerint rendelkezik: 
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1. A Képviselőtestület a „Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola és Óvoda mikrotérségi társulás új 
tornatermének építése, feladatellátási helyeinek felújítása és bővítése” című 
ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0049” azonosító számú pályázat megvalósítása 
érdekében 
 

engedélyezi 
 
a Tiszagyenda, Ady Endre utca 6. szám alatti tornaterem kivitelezési 
munkáinak II. részszámlája áfa-tartalmának támogatásrésze (3.232 ezer Ft) 
megelőlegezését a kötvénykibocsátásból származó forrás terhére. 
 

2. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos 
teendők elvégzésére, a szükséges dokumentumok aláírására. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2010. szeptember 15. 
 

Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Molnár János költségvetési csoportvezető 
7. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 

 

 
 
 
2/3. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, a TÁMOP pályázat kapcsán a képzési szerződés 
módosításáról kell dönteni.  
Kérdés, vélemény nem volt, ezért kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati 
javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenkettő tagja a javaslatot egyhangúlag, tizenkettő igenlő 
szavazattal elfogadja a következő határozatával: 
 
214/2010. (VIII.18.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
A TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0278 pályázat keretében megkötött képzési szerződés 
módosításáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézettel 2009. augusztus 19-én 
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pedagógus képzések tárgyában kötött megbízási szerződés módosításához az 
alábbiak szerint: 
 
A Szerződés 4. pontja helyébe a következő lép: 
 
„A jelen szerződés tárgyát képező tevékenység díja: 
Nettó össezg: 14.593.000 Ft 
Áfa: 0 Ft 
Bruttó Összeg: 14.593.000 Ft, azaz: Tizennégymillió-
ötszázkilencvenháromezer forint.”  
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet 5000 Szolnok, Mária u. 

19. 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
7. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
8. Bibókné Simon Mária kiskincstári csoportvezető 

 
 
 
2/4. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztés a második félévi iskolatej program 
indításáról szól.  
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati 
javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenkettő tagja a javaslatot egyhangúlag, tizenkettő igenlő 
szavazattal elfogadja a következő határozatával: 
 
215/2010. (VIII.18.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a 2010. II. félévi iskolatej program indításáról. 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 169/2009. 
(XII.18.) FVM rendelet alapján 2010. II. félévre a Kunhegyesi Általános 
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola kunhegyesi 
tagintézményében tanuló általános iskolás (1-8. évfolyam) gyermekek 
vonatkozásában elindítja az iskolatej programot az alábbi megrendelni 
kívánt mennyiségben: 

a. Dózsa Tagintézmény általános iskolai tanulók:  240 fő 
b. Kossuth Tagintézmény általános iskolai tanulók: 165 fő 
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2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 169/2009. 

(XII.18.) FVM rendelet alapján 2010. II. félévre a Kunhegyesi Általános 
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola Tiszaroffi 
Tagintézményénél tanuló általános iskolás (1-8. évfolyam) gyermekek 
vonatkozásában elindítja 2010. szeptember 01 – 2010. december 31. 
közötti időszakra az iskolatej programot. 
 

3. Az iskolatej program 2010. II. félévének koordinálása, lebonyolítása a 
Gazdasági Osztály feladata. 

 
4. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza 

Kunhegyes Város Polgármesterét a szállítási szerződések aláírására. 
Felelős:  Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
Határidő:  azonnal 
 

Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Molnár János költségvetési csoportvezető 
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
 
Szabó András polgármester emlékezteti képviselőtársait, hogy augusztus 20-án tartanak 
ünnepi testületi ülést, amelyre a meghívót mindenki megkapta és elvárja a testület 
valamennyi tagját. 
Bejelenti, hogy a képviselőtestület a soron kívüli ülésre tervezett munkáját elvégezte, 
megköszöni, hogy részvételükkel elősegítették a döntéshozó munkát, hogy az ne törjön 
meg. 
A képviselőtestület nyilvános ülését 15 óra 10 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/824/29/2010. 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
 

2010. augusztus 18-án megtartott nyilvános 
ülésének 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
 

Sorszám: 17. 
 
 
 

HATÁROZATOK MUTATÓJA 
 
Határozat 

száma 
Határozat tárgya Kódszám 

211/2010. a „Kunhegyesi Gyepszél utca és Árpád körút aszfaltburkolat-
építés” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapításáról 

D 5 

212/2010. a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Szakiskola Pedagógiai Programja 
módosításának jóváhagyása 

J 5 

213/2010. fordított általános forgalmi adó megelőlegezéséről Z 1 
214/2010. A TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0278 pályázat keretében 

megkötött képzési szerződés módosításáról 
A 15 

215/2010. a 2010. II. félévi iskolatej program indításáról A 15 
 
 
 
 


