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Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. szeptember 14-én 
megtartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye:  Városháza nagy tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:  Szabó András polgármester elnökletével: 
 Csoma János, Dienes Attila, Emődi Imre, Dr.Horváth Lajos, Dr.Kiss Ist-

ván, Kun Istvánné, Madarasi Imre, Metzinger Ferenc, Nagy Kálmán, Sza-
bó Zoltán, Szász Gábor, Szathmári Istvánné és Vincze László önkormány-
zati képviselők. 

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

nalka gazdasági osztályvezető, Molnár Szilvia igazgatási osztályvezető, 
Szabó György a Városi Gyámhivatal vezetője, Répászky Gabriella törzs-
kari csoportvezető, Galovicz László vagyongazdálkodási csoport ügyinté-
zője, Bibókné Simon Mária kiskincstári csoportvezető, Bodó István főelő-
adó, Fábián-Major Anikó Kunhegyes Város Óvodai Intézménye vezetője, 
Fehérné Szendrei Ibolya a Pénzügyi Bizottság tagja tanácskozási joggal 
meghívottak, valamint Páliné Házi Judit jegyzőkönyvvezető. 

 
 
 
Szabó András polgármester köszönti a képviselőtestületi ülésen megjelent önkormányzati 
képviselőket, meghívott jelenlévőket. Elmondja, a 2010. október 3-án megtartásra kerülő 
önkormányzati választásokat megelőzően ez az utolsó soros képviselőtestületi ülés, még 
egy rendkívüli ülést kell tartani, pályázatok miatt, előreláthatólag szeptember 27-én.  
Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, azon tizenhárom önkormány-
zati képviselő megjelent. Egy hiányzó van, Nagy Kálmán képviselő, aki a város megbízá-
sából van Szolnokon és meg fog érkezni rövidesen.  
A képviselőtestület nyilvános ülését 15 óra 30 perckor megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a képviselőtestület az írásban megküldött meghívóban feltüntetett napiren-
di pontokat tárgyalja meg azzal a módosítással, hogy Kovács József úrnak, a Munkaügyi 
Központ kirendeltség-vezetőjének kérésére a 6.) napirendi ponttal, a közfoglalkoztatási 
terv módosításával kezdenének, majd a 2.) napirendi pont után a 8/4. napirendi ponttal 
folytatnák, a 2010. évi költségvetés módosításával.  
Ugyancsak javasolja, hogy a 2.) napirendi pontnál az előterjesztés szerint rendelet kerül 
elfogadásra, az újabb jogszabályok szerint a féléves beszámolót határozati formában kell 
elfogadni, a rendelet helyett határozat kerül előterjesztésre. 
Kéri a fenti módosításokkal együtt a napirendi javaslat elfogadását. 



2 
 

 
A képviselőtestület jelenlévő tizenhárom tagja a napirendi javaslat egyhangúlag, tizenhá-
rom igenlő szavazattal elfogadja. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi, van-e interpelláció, közérdekű kérdés, bejelentés.  
 
Szathmári Istvánné köszönt mindenkit az utolsó képviselőtestületi ülésen. Lakosság ré-
széről keresték meg, pontosabban a Kossuth utcán lévő Tüzép szomszédai olyan ügyben, 
hogy van ugyan kerítés, de a Tüzép telep vezetőjének olyan óriási kutyái vannak, amelyek 
szétszedik a kerítést és ezáltal mindkét szomszédnak a kutyáit áthúzták és megfojtották, 
megölték őket. A tulajdonos azzal védekezett, hogy gyengébbek voltak a kutyák. Az egyik 
szomszédban kisgyerekek laknak, a másik szomszédban pedig egy öreg néni. Többször 
szóltak már Szabó Gábornak, jó lenne, ha biztosítaná a kutyák biztonságos tartását.  
Másik felvetése: Látta, hogy folyik a parképítés, játszótérépítés, szépen halad az építkezés. 
Kérdezi, hogy a közalapítvány emberi hogyan kerülnek oda, miért dolgoznak ott.  
Újabb felvetése, szintén lakossági megkeresés és látta magától is, habár nem kőműves 
szakember, hogy az újonnan elkészült járdák meg vannak égve. Ezt megelőzően volt a 
szociális kerekasztal és ott is felmerült ez a kérdés, ki a felelős azért, hogy a következő 
télen ki lesz söpörve ez a járda.  
Nem tudja kapnak-e arra vonatkozóan anyagot, hogy a rendkívüli gyermekvédelmi támo-
gatás összegét polgármester úr saját jogkörében miből finanszírozta meg.  
 
Szabó András polgármester úgy gondolja, a képviselő asszony minden kérdésére most 
azonnal meg tudnak válaszolni, nem kell írásban megtenni. 
A kutya üggyel kapcsolatban elmondja, feljelentést kell tenni, dokumentálva lesz és ezt 
követően a vétkest meg lehet bírságolni, de erről bővebben tudja tájékoztatni az igazgatási 
osztályvezető asszony. 
 
Molnár Szilvia tájékoztatja a képviselő asszonyt, hogy az igazgatási osztályra nem érke-
zett ilyen bejelentés, ezt meg kell tenni, ez veszélyeztetés kutyával szabálysértési eljárást 
von maga után. A kutyatartónak kötelessége az ebet úgy tartani, hogy az közterületre ne 
tudjon kimenni, más testi épségét vagy vagyonát ne veszélyeztesse.  
 
Szabó András polgármester a parképítés kérdéséről szólva elmondja, a közalapítvány em-
berei úgy kerülnek oda, hogy a közalapítvány a munka elvégzésére szerződést kötött a fő-
vállalkozóval és az elvégzett munka ellenértékét a fővállalkozó a közalapítványnak kifize-
ti. Ez elég jól jön a közalapítványnak, mert a bevételüket növeli. 
A járda felégésével kapcsolatban elmondja, erről tudomása nincs. Elég könnyű megállapí-
tani, ha porzik, gond van.  
Kéri Szabó Józsefet, hogy a választ egészítse ki. 
 
Szabó József elmondja, a szociális kerekasztal ülésén is részt vett, ahol ez a kérdés már 
felvetődött. Ott is azt tudta válaszolni, hogy kimennek, megnézik, és ha szakmai hiányos-
ságot tapasztalnak, intézkedést fognak tenni.  
 
Szabó András polgármester elmondja, volt már ehhez hasonló bejelentés, ki is mentek a 
Dózsa útra, de nem volt igaz. Az igaz, hogy fehér, mert olyan a cement. Az, hogy fehér a 
járda nem jelenti azt, hogy felégett a beton.  
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Szathmári Istvánné azt tapasztalták, amikor becsatlakozik a kiskapu bejáratához olyan 
rétegben van a beton, hogy már most porlik. Ott télen, ha befolyik a víz, megfagy, minden-
ki tudja, hogy az mivel fog járni. Nem szeretné, ha úgy lenne ez a járda is, mint az Árpád 
krt. és a Gyepszél utca, hogy egy tél megválasztja.  
 
Szabó András polgármester válasza, ha csak egy bekötés, akkor azt kicserélik, de ha ez 
egy hosszabb járdaszakasz, akkor már gond. Ezt a bejelentést meg fogják vizsgálni.  
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kerete ki lett merítve, 600 ezer Ft körüli összeg 
kiment, tovább nincs, majd a rendszeres gyermekvédelmi támogatást kapják még a rászo-
rulók novemberben. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást teljes mértékben az önkor-
mányzat finanszírozza, éves keretként 600 ezer Ft lett megállapítva. Úgy gondolja, hogy 
ezt a keretet nem lépték túl, amennyiben igen, akkor intézkedni kell. A képviselőtestület 
vagy hozzájárul a bővítéshez, vagy nem. Jelenleg le van állítva, a negyedik negyedévre 
nincs.  
 
Szathmári Istvánné elmondja, épp ez a problémája, már a negyedik negyedévre, tehát a 
következő polgármesternek, a következő bizottságnak már nem maradt keretösszege, ami-
ből rendkívüli gyermekvédelmi támogatást finanszírozhatnak. Elvárta volna, mint a bizott-
ság elnöke a bizottságával együtt, ha a polgármester úr ugyanabból a keretből, mivel az 
önkormányzat rendelet ezt megengedi, hogy egy keretből gazdálkodjanak, hogy egyeztes-
sen vele. Azért nem tartottak bizottsági ülést a nyári időszakban, hogy tartalékoljanak az 
iskolára és meglepetten tapasztalta, hogy amit megtartalékoltak, azt a polgármester úr saját 
jogkörében kiosztotta, sőt a negyedik negyedév terhére is. Ezt egy kicsit furcsának tartja. 
 
Szabó András polgármester válasza, miután a polgármester jogköre is, így jogosan járt el. 
Úgy gondolja nincs ebből gond, ha a képviselő asszony lesz a következő polgármester, a 
képviselőtestület majd megemeli a keretet és akkor nem lesz gond. 
 
Szathmári Istvánné úgy gondolta, hogy ez a képviselőtestület is tiszta lappal zárja a cik-
lusát és a következő képviselőtestület is tiszta lappal induljon. Nem saját magára gondolt 
és nem arra, hogy személyeskedésbe megy a dolog át.  
 
Szabó András polgármester miután további kérdés, felvetés nem volt, kéri a képviselőtes-
tület tagjait, hogy a felvetődött kérdésekre adott választ fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenhárom tagja a közérdekű kérdésekre adott válaszadást 
egyhangúlag, tizenhárom igenlő szavazattal elfogadja. 
 
 
HATODIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata 2010. évi Közfoglalkoz-
tatási Tervének módosításáról 
 

( írásban csatolva ) 
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Szabó András polgármester elmondja, a közfoglalkoztatási terv módosítására azért került 
sor, mert a betervezett 450 fő helyett 500 fölött tartanak. A Szociális Kerekasztal a mai 
napon tárgyalta, megkérdezi aljegyző úrtól, hogy van-e kiegészítés. 
 
Barta Ferenc aljegyző elmondja, a Szociális Kerekasztal a Szociálpolitikai és Egészség-
ügyi Bizottság elnökének elnökletével a közfoglalkoztatási terv módosítását megtárgyalta, 
kiegészítés nem volt, azt a képviselőtestületnek elfogadásra javasolják. 
 
Dr.Kiss István önkormányzati képviselő a tanácskozó termet elhagyja, ezzel a képviselő-
testület létszáma tizenkettő főre változik. 
 
Szabó András polgármester miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület 
tagjait, hogy a módosított közfoglalkoztatási tervet fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenkettő tagja a javaslatot tizenegy igenlő szavazattal, egy 
tartózkodás mellett elfogadja a következő határozatával: 
 
216/2010. (IX.14.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata 2010. évi közfoglalkoztatási tervének módosításáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a szociális igazgatás-
ról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37/A. §-ának (4) be-
kezdése a) pontjában foglaltak alapján megállapította, hogy a közfeladatokban 
bekövetkezett változás az ellátásukhoz szükséges, közfoglalkoztatásba bevonni 
kívánt 435 fő közcélú foglalkoztatott 10 %-ot meghaladó mértékű bővülését 
eredményezte. 
 
1.) Kunhegyes Város Önkormányzata 2010. évi közfoglalkoztatási tervének 

módosítását a mellékelt formában elfogadja, a megvalósításhoz szükséges 
feltételeket a költségvetésében biztosítja. 
 

2.) A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a 2010. évi közfoglalkoz-
tatási terv módosítását a Magyar Államkincstár részére a képviselőtestületi 
ülést követő 5 napon belül küldje meg. 
Határidő:    Közfoglalkoztatási terv megküldése a MÁK-hoz: jóváhagyást 

követően 5 napon belül 
 Folyamatos 
Felelős: Polgármester 
 

Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Kovács József az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ kirendelt-

ség-vezetője 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 9-10.  
4. Magyar Államkincstár JNSZ Megyei Területi Igazgatósága 5000 Szolnok, 

Liget u. 6. 
5. Szociálpolitikai és Egészségügyi Bizottság tagjai 
6. Molnár Szilvia igazgatási osztályvezető 



5 
 

7. Szabó József a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője 
8. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
9. Molnár János költségvetési csoportvezető 

 
 
 
ELSŐ NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a 2010. évi költségvetésről szóló 2/2010. (II.16.) rendelet módosí-
tására 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, a féléves beszámolót megelőzően szükséges a költ-
ségvetést módosítani. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság véleményezte. 
 
Dr.Horváth Lajos tájékoztatja a testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság a költségvetés mó-
dosítására előterjesztett javaslatot egyhangúlag támogatta a képviselőtestület felé elfoga-
dásra. 
 
Kun Istvánné a 2. oldalon olvassa, hogy a prémiumévek program támogatására 15.642 
ezer Ft bevétel keletkezik. A kiadási oldalon nem találta ennek az ellentételezését. Nem 
tudja, ez hogyan működik, támogatásként megérkezik és a továbbiakban nincs semmi 
gond.  
Ami még számára nem volt világos, hogy mi a kereset-kiegészítés, a működési kiadásoknál 
sokszor sorol bizonyos összegeket, ez hova kapcsolható.  
A felhalmozási kiadásoknál az 1.805 ezer Ft egyéb építmények vásárlása, nem tudja mi.  
Ugyancsak a felhalmozási célú pénzeszköz átadásnál a 712 ezer Ft.  
 
Szoboszlai Hajnalka válasza, a prémiumévek program kapcsán bevételként mutatkozó 
összeg az a kiadási oldalon a működési költségek között személyi juttatásként és munka-
adót terhelő járulékként jelenik meg részben a Polgármesteri Hivatal költségvetésében, 
részben az intézmények költségvetésében. Nemcsak a Polgármesteri Hivatalnál vannak 
ilyen foglalkoztatottak, hanem az intézményeknél is.  
A kereset-kiegészítés ugyan olyan, mint a prémiumévek program támogatása. Megérkezik 
az önkormányzathoz a támogatás és az intézményeknél jelenik meg kiadásként.  
 
Kun Istvánné arra szeretne választ kapni, hogy a kereset-kiegészítésben ki részesül. 
 
Szoboszlai Hajnalka válasza, külön jogszabály rendelkezik erről, ami leszabályozza a 
jogosultsági feltételeket. Ez vonatkozik ugyanúgy a közalkalmazottra, köztisztviselőkre és 
a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozókra is, akik az önkormányzatnál foglalkoztatva 
vannak. Ez a kereset-kiegészítés egyébként működött a korábbi években is.  
A 2009. évi költségvetés elfogadásakor elfogadásra kerül a tényleges pénzmaradvány fel-
osztása is. A környezetvédelmi beruházás a talajterhelési díjból megvalósítható beruházást 
jelent. A talajterhelési díj nem szabadon felhasználható forrás, kizárólag környezetvédelmi 
beruházásokra fordítható.  
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A 712 ezer Ft az a pénzeszköz, ami a lakossági közműfejlesztési hozzájárulás támogatása-
ként kap a lakosság. Itt is bizonyos feltételek fennállása szükséges. Vizsgálni kell az egy 
főre jutó jövedelmet és az alapján kerül megállapításra, hogy erre a juttatásra jogosult-e a 
lakos. Ez mind bevételi, mind kiadási oldalon megjelenik. 
 
Szabó András polgármester kiegészítésként elmondja, a város nem gyarapszik azzal, ha 
nem kapcsolnak rá a szennyvízhálózatra, a talajterhelési díjat csak környezetvédelmi beru-
házásokra lehet használni. Vagy van ilyen, vagy nincs ilyen. Az lenne a jó, ha mindenki 
rákötne, és nem kellene talajterhelési díjat kivetni a lakosság felé.  
 
Nagy Kálmán megérkezett, ezzel a képviselőtestület létszáma tizenhárom főre változott. 
 
Kun Istvánné még egy kérdést kíván feltenni. Az 1. számú és 15. számú mellékletben 
található a fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamata, kérdezi, hogy a két szám összefüg-
gésben van egymással, vagy nincs. Az 1. számú mellékletben a kiadási oldalon szerepel 38 
millió forint, az 5. számú mellékletben 33.506 ezer Ft.  
 
Szoboszlai Hajnalka válasza, az 1. számú melléklet nemcsak a kötvénykibocsátás, hanem 
a fejlesztési hitel kamatát is tartalmazza. Ez az eltérés oka. 
 
Szabó András polgármester miután további hozzászólás nem volt, kéri a képviselőtestület 
tagjait, hogy a rendelet tervezetet fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenhárom tagja a rendeletet tíz igenlő szavazattal - minősí-
tett többséggel – három tartózkodás mellett elfogadja és megalkotja 
 
KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

 
19/2010. (IX.15.) 

önkormányzati  rendeletét 
 

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

A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata 2010. évi költségvetés-
ének I. félévi teljesítéséről 
 

( írásban csatolva ) 
 
Szabó András polgármester elmondja, az önkormányzatnak a költségvetés első féléves 
teljesítéséről szeptember 15-ig be kell számolnia. Amint az ülés elején is jelezte, nem ren-
delet formájában, hanem határozatként kerül megerősítésre az elfogadása. 
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Kun Istvánné kérdezi, a 3. oldalon van egy mondat, hogy az intézményi működési bevéte-
lek jelentős túlteljesítésének oka, elsősorban a 2008. évi kötvénykibocsátásból származó 
2010. I. félévében rendelkezésre álló forrás forgatásából származó bevétel kedvező alaku-
lása. Ezt hogyan kell érteni, erre kér magyarázatot. 
 
Szoboszlai Hajnalka válasza, a kamatbevételek elszámolása is intézményenként történik. 
Az eredeti költségvetésben nem számoltak azzal a bevétellel, ami esetleg realizálódhat 
annak a vagyonrésznek az esetleges forgatásából, ami a kötvénykibocsátásból fakadt. Ez a 
31.540 ezer Ft az, ami realizálódhatott az első félév folyamán.  
 
Dr.Pénzes Tímea jegyző a választ kiegészítve elmondja, az intézmény ebben az esetben 
számviteli fogalomként értendő.  
 
Szathmári Istvánné kérdezi, az 5. oldalon az értékpapír és hitel alakulása, ha jól érti az 
1,1 milliárdos kötvénykibocsátásnak ez azon része, ami lekötve szerepel, ehhez nem lehet 
hozzányúlni, ez a 600 millió forint. Ezt jól tudja? 
 
Dr.Pénzes Tímea jegyző válasza, nem, épp fordítva 500 millió az, amihez nem lehet hoz-
zányúlni. 
 
Szathmári Istvánné folytatja, akkor ez alapján, ami itt szerepel 668 millió, ebből lejön az 
500 millió, ami nem mozgatható és 168 millió forint az, ami még mozgatható fejlesztési 
célra. Szeretné azt is megtudni, hogy a felhasznált összegből mennyi lett működésre költve 
és az vissza lett-e finanszírozva. Mert emlékezete szerint a működésre felvett 50 millió 
forintok úgy lettek felvéve, hogy azok vissza lesznek pótolva, ez megtörtént-e, vagy sem.  
 
Szoboszlai Hajnalka válasza, a 668 millió forint az az összeg, ami a kötvényforrásból 
rendelkezésre állt június 30-án, és ebből lejön az 500 millió forint. A visszapótlás nem tör-
tént meg a mai napig a működési felhasználásból.  
 
Szathmári Istvánné ha jól érti, akkor ez a 168 millió sem biztos, hogy megvan.  
 
Szoboszlai Hajnalka válasza, minden lehívás képviselőtestületi döntés alapján történt, de 
meg tudja mondani a mai napon hogyan áll a kötvényforrás, ehhez egy kis türelmet kér. 
 
Dienes Attila az 5. oldalon olvassa, hogy az idén sem volt jogosult az önkormányzat az 
Önhiki támogatásra. Kérdezi, hogy ez összefüggésben van azzal, hogy beruházik az ön-
kormányzat, pl. a sportcsarnok építése miatt. 
 
Szoboszlai Hajnalka válasza, az Önhiki pályázat kizárólag a működési bevételeket és ki-
adásokat vizsgálja. Azt, hogy az önkormányzat fejlesztési forrásból milyen fejlesztéseket 
valósít meg, azt az Önhiki nem vizsgálja.  
 
Dienes Attila olvassa a 3. oldalon, hogy támogatási kölcsönök visszatérülése kedvezőtle-
nül alakult, az első félévben befizetés nem történt. Kérdezi, milyen támogatási kölcsönök 
vannak kinn, tehát kik tartoznak az önkormányzatnak. 
 
Szoboszlai Hajnalka válasza, évekkel ezelőtt szociális kölcsön nyújtására került sor az 
önkormányzat által. Ezek részben lakásfelújításokra, részben egyéb szociális célra, mint 
temetés támogatására. Ezekből a szociális kölcsönökből az utóbbi időben befizetés nem 
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történt. A korábbi években is nagyon nehezen sikerült behajtani. Ez nem egy hatalmas 
nagyságrendű, akik kapták azok is maximum 20-60 ezer Ft között kaphattak.  
Szathmári Istvánné korábbi, a kötvény jelenlegi állapotára vonatkozó kérdésére válaszolva 
elmondja, szeptember 14-én 573.377 ezer Ft van jelenleg az elkülönített számlán. 
 
Szathmári Istvánné a válaszból megállapítja, tehát 73 millió forint az, ami még felszaba-
dítható a következő néhány évtizedre beruházás céljából.  
 
Dr.Pénzes Tímea jegyző megjegyzi, ez ebben a formában nem igaz, mert a kötvénynek a 
folyamatos forgatásából is származik bevétel, másrészről rengeteg pénz van pályázatok-
ban, amire a támogatást megkapja az önkormányzat és visszapótlási kötelezettsége van az 
önkormányzatnak. Mint például most a park 1 pályázat kapcsán a 45 millió forint vissza-
pótlásra került.  
 
Szathmári Istvánné úgy gondolja, az önerőket tekintve még van fizetési kötelezettsége az 
önkormányzatnak, azt miből fogják fizetni, miből fogja az önkormányzat megvalósítani.  
 
Dr.Pénzes Tímea jegyző válasza, a támogatási pénzek elcsúszása miatt van jelenleg csak 
ennyi pénz a kötvényforrásban. Rengeteg olyan befizetésre, átutalásra várnak, ami jogosan 
megilleti az önkormányzatot, de azokat visszatartják különböző formai okokra, illetve bü-
rokratikus intézkedésekre hivatkozva.  
 
Kun Istvánné a hallottakat összefoglalva megállapítja, az 1,1 milliárd kötvényforrásból 
500 millió az, ami le van kötve, 500 millió az, ami már odavan és 73 millió az, ami még 
valamire felhasználható. Ezt így kell érteni – kérdezi. 
 
Dr.Pénzes Tímea jegyző válasza, ez ennél bonyolultabb. 500 millió forint az óvadék ösz-
szege, ahhoz nyúlni nem lehet. Természetesen azt folyamatosan forgatják, a kötvény egé-
szét folyamatosan forgatják. Tehát ha több pénz van rajta, többet forgatnak. Ami most 
nincs rajta, az mind képviselőtestület döntés alapján került lehívásra, az most jelenleg nincs 
rajta. Ez mind kötelezettség terhére lett lehívva, egyszerűen a pályázati rendszer okán szá-
mos kiadást, költséget meg kell előlegezni.  
 
Kun Istvánné megkérdezi, mennyit lehet számítani a pályázatok kapcsán, ami visszapó-
tolható. 
 
Dr.Pénzes Tímea jegyző válasza, a kötvényben vállalt kötelezettségek egyenes arányban 
vannak a kötvény által nyújtott felhasználási lehetőségekkel. Vagyis nem költekezett túl az 
önkormányzat a fejlesztésre fordítható részen. 
 
Szathmári Istvánné megkérdezi, hogy a 45 millió a park 1 pályázat kapcsán már vissza 
lett pótolva, a 73 millió már ezt tartalmazza. 
 
Dr.Pénzes Tímea jegyző válasza, amit Szoboszlai Hajnalka mondott számot, abban már 
benne van a 45 millió forint is.  
 
Szabó András polgármester miután további kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-
testület tagjait, hogy a beszámolót fogadják el. 
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A képviselőtestület jelenlévő tizenhárom tagja a beszámolót kilenc igenlő szavazattal, két 
nemleges szavazat ellenében, két tartózkodás mellett elfogadja a következő határozatával: 
 
217/2010. (IX.14.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1992. évi 
XXXVIII. törvény 79.§ (1) bekezdésében kapott jogkörében eljárva az önkor-
mányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről az alábbi határozatot 
alkotja: 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2010. évi költség-
vetésről szóló 2/2010. (II.16.) rendeletének első félévi teljesítéséről szóló be-
számolót a jelen határozat 1-14. számú mellékleteiben foglalt részletezésnek 
megfelelően 
 
- 1.189.845 eFt bevétellel és 
- 1.269.470 eFt kiadással 
 

e l f o g a d j a .  
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Képviselőtestület tagjai 
4. Barta Ferenc aljegyző 
5. Polgármesteri Hivatal szervezeti egysége vezetői 
6. Önkormányzati fenntartású intézmények vezetői 

 
 
 
8/4. NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a 2010. évi költségvetésről szóló 2/2010. (II.16.) rendelet 
módosítására 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, a költségvetés módosítását az indokolja, hogy a 
pályázathoz be kell építeni a saját erőt a költségvetésben is.  
 
Dr.Horváth Lajos tájékoztatja a testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság a rendelet tervezetet 
véleményezte és azt a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 
 
Szathmári Istvánné azt kérdezi, miért csak most kapták meg ezt az előterjesztést. 
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Szabó András polgármester válasza, ezt hiánypótlásként kell becsatolni, amiről most kap-
tak információt. 
 
Répászky Gabriella a választ kiegészítve elmondja, a levél, ami pontosan meghatározza, 
hogy milyen kötelezettségük van a mai napon érkezett meg. Előzetesen e-mail-ban pénte-
ken küldte meg a közreműködő szervezet, tehát ennél hamarabb nem tudta elkészíttetni az 
előterjesztést, mivel ahhoz adatokat korábban nem tudott biztosítani. A hiánypótlásra 5 
napos határidőt kaptak, ezért került be most a testület elé.  
 
Szabó András polgármester miután további hozzászólás nem volt, kéri a képviselőtestület 
tagjait, hogy a rendelet tervezetet fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenhárom tagja a rendeletet kilenc igenlő szavazattal – mi-
nősített többséggel – három nemleges szavazat ellenében, egy tartózkodás mellett elfogad-
ja és megalkotja 
 
KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

 
20/2010. (IX.15.) 

önkormányzati rendeletét 
 

a 2010. évi költségvetésről szóló 2/2010. (II.16.) rendelet módosításáról 
 
 
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
HARMADIK NAPIRENDI PONT: 
 
Beszámoló Kunhegyes Város Önkormányzata 2007-2010. időszakra szóló 
programjának teljesítéséről 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, a ciklus végén a polgármesternek be kell számolni 
a négy év történéseiről, a gazdasági program teljesüléséről. Most ennek tett eleget. 
 
Dienes Attila elmondja, a 6,7 millió svájci frank a jelenlegi értéken 1,5 milliárd forint, 
tehát az önkormányzat adóssága mintegy 400 millió forinttal emelkedett. Nem tudja, hogy 
ez a törlesztésben hogyan fog jelentkezni. Biztos nem kellemes, ha ez nem változik.  
A pénzügyi egyensúlyon látszik, hogy két éve nincs Önhiki. Az mintegy 200 millió forin-
tot jelentett a város életében a bevételek oldalán. 
Egy kiegészítése lenne, a 19. oldalon szerepel az utolsó mondatban, hogy pályázati pénz-
ből valósulhat meg a mikrotérségi tornaterem is. Ez csak félig igaz, mert a másik fele hitel. 
Úgy gondolja, hogy ki kellene egészíteni ezt a mondatot és jelentős mennyiségű hitelből. 
Mert ez így igaz. 
Következő megjegyzése, a 20. oldalon, alulról a harmadik bekezdés, minden év augusztu-
sában megrendezik a fogathajtó versenyt és évről évre egyre több látogató és egyre több 
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induló fogat vett részt. Ez sem teljesen igaz, tavaly 33 fogat indult, az idén 26. Véleménye 
szerint ez így nem állja meg a helyét.  
 
Dr.Kiss István megérkezett a tanácskozó terembe, ezzel a képviselőtestület létszáma ti-
zennégy főre egészült ki. 
 
Kun Istvánné elmondja, a 18. oldalon az iskolákról szólva le van írva, hogy 90 millió fo-
rintot takarít meg az önkormányzat azzal, hogy a középiskola átkerült a megyéhez. Ezt egy 
kicsit túlzásnak tartja, nem tudja készült-e erre vonatkozóan kimutatás.  
A 29. oldalon leírásra került, hogy az átadáskor 9 tanterem felújítása elkészült, nem készült 
el, ezt vitatja.  
Amit hiányol belőle, a kötvénnyel kapcsolatban várt egy táblázatot, hogy a következő 
években, évtizedekben 2012 után mekkora teher lesz a városnak, ennek a visszafizetése. 
Erről még véletlenül sincs egyetlen sor, vagy utalás sem, mert úgy kellene lezárni ezt a 
ciklust, hogy a hátrahagyott adósságokról a következő önkormányzatnak legyen táblázatos 
betekintés.  
 
Szabó András polgármester válasza, a táblázatot meg lehet találni a város honlapján. Azt 
még elmondja, az 500 millió Ft-hoz nem nyúlhatnak hozzá, igaz, a bankot kérhetnék, de 
ehhez nem akarnak hozzányúlni, mert ez is évente 25 millió forint bevételt hozhat.  
 
Dienes Attila észrevételezi, hogy a vizsgálatokról is szót ejt a beszámoló, az elmúlt ülésen 
a polgármester úr említette, hogy a környezetvédelmi hatóság is folytatott le vizsgálatot, de 
erről nem talált semmit, ezt hiányolja belőle.  
 
Szabó András polgármester válasza, még nagyon sok mindent bele lehetett volna tenni a 
beszámolót, de úgy gondolja, hogy a főbb vonalakat tartalmazza.  
Miután további kérdés, hozzászólás nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a be-
számolót fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizennégy tagja a beszámolót tíz igenlő szavazattal, négy 
nemleges szavazat ellenében elfogadja a következő határozatával: 
 
218/2010. (IX.14.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata 2007-2010. időszakra jóváhagyott gazdasági program-
jának teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2007-2010. idő-
szakra a 88/2007. (III.27.) Kt. határozattal jóváhagyott gazdasági programjának 
teljesítéséről szóló beszámolót – 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. Képviselőtestület tagjai 
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5. Polgármesteri Hivatal szervezeti egység vezetői 
6. Önkormányzati fenntartású intézmények vezetői 

 

 
 
 
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata 2010-2014. évekre szóló 
Sportkoncepciója meghatározásának megvitatására 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Madarasi Imre tájékoztatja a testületet, hogy az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport 
Bizottság a koncepciót véleményezte. Voltak megjegyzések, hozzászólások, de a hosszú 
távra szóló koncepciót a bizottság a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 
 
Szabó András polgármester miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület 
tagjait, hogy a sportkoncepciót fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizennégy tagja a javaslatot tizenegy igenlő szavazattal, há-
rom tartózkodás mellett elfogadja a következő határozatával: 
 
219/2010. (IX.14.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a Kunhegyes Város Önkormányzatának 2010-2014. évekre szóló Sportkoncepciójának 
elfogadásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a sportról szóló 2004. 
évi I. törvény 55. § (1) bekezdése alapján Kunhegyes Város Önkormányzata 
2010 – 2014. időszakra szóló sportkoncepcióját – 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. Bodó István főelőadó 
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ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Szakiskolában indítható csoportok maximális létszámától 
történő eltérésére 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Kun Istvánné kérdezi, hogy az irodai asszisztens és a panziós falusi vendéglátó hány éves 
képzés, OKJ szerinti és melyik évfolyam után kerülnek ide, mert idáig a szakiskolai tago-
zaton ez a kettő képzés nem szerepelt. Mióta oktatják – kérdezi.  
 
Madarasi Imre válaszként elmondja, a panziós falusi vendéglátó mindenképpen OKJ-s 
képzés és tudomása szerint két éves képzés. Az irodai asszisztens képzésről nem tud in-
formációt nyújtani.  
 
Kun Istvánné még egyszer utána fog nézni, de tudomása szerint ilyen OKJ-s képzés nincs.  
 
Madarasi Imre a pontos megnevezését a szakmáknak nem tudja. Úgy tudja idáig falusi 
turizmus, vendéglátós képzés címén futott, most ez panziós vendéglátósként. Ebben a 
szakavatott az intézmény vezetője lenne. Tegnap a bizottsági ülésen részt vett, akkor meg 
is kérdezték az indítható létszámokkal kapcsolatosan, ahol az egyik tag jelezte is, hogy van 
egy 37 fős osztály. Meg is lett jegyezve, miért kell úgy emelgetni az osztálylétszámokat, 
sajnos törvényi késztetés van. Baranya Pálné a bizottság tagja jelezte, hogy a 2009. évi 
törvény alapján 10 %-kal emelhető a létszám. Számukra, mint gyermeket iskolába adó szü-
lő, vagy oktató kolléga szempontjából nem a legelőnyösebb, de sajnos a törvény afelé te-
relte a dolgot, hogy minél többen legyenek.  
 
Szabó András polgármester javasolja Kun Istvánné részére, hogy az igazgató úrral vegye 
fel a kapcsolatot és ő konkrét választ tud adni a kérdésére. 
 
Kun Istvánné megjegyzi, ő maga utána fog nézni ennek, csak ezek a szakma megjelölések 
nem voltak ismerősek számára és tavaly még nem ezek szerepeltek a szakiskolai tagoza-
ton.  
 
Madarasi Imre tájékoztatja a testületet, hogy az Oktatási, Kulturális, ifjúsági és Sport 
Bizottság az előterjesztést a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 
 
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javaslatot 
fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizennégy tagja a javaslatot egyhangúlag, tizennégy igenlő 
szavazattal elfogadja a következő határozatával: 
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220/2010. (IX.14.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskolában 
indítható csoportok maximális létszámtól történő eltéréséről. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közoktatásról szóló 
többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés c) pontjá-
ban foglalt jogkörében eljárva, a fenntartásában álló Kunhegyesi Általános Is-
kola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola  

a. Dózsa Úti Tagintézmény 2. és 5. osztályában 
b. Kossuth Úti Tagintézmény 4., 5., 7. és 8. osztályaiban 
c. Szakiskolai tagozat Irodai asszisztens és Panziós falusi vendéglátó 

gyakorlati képzést nyújtó csoportjaiban 
 

a maximális létszámtól való 20 %-os eltérést 
e n g e d é l y e z i. 

 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szabó István igazgató 
5. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
6. Fűtő Georgina ügyintéző 

 
 
 
HETEDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Tájékoztató a polgármesterek és önkormányzati képviselők 2010. évi vá-
lasztásán működő szavazatszámláló bizottságok összetételéről 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, jegyző asszony készített egy tájékoztatót arra vo-
natkozóan, hogy az önkormányzati választásokon a szavazatszámláló bizottságok milyen 
összetételben fognak működni a választott tagokat illetően. 
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a tájékoztatót fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizennégy tagja a javaslatot egyhangúlag, tizennégy igenlő 
szavazattal elfogadja a következő határozatával: 
 



15 
 

221/2010. (IX.14.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a 2010. évi helyhatósági választáson működő szavazatszámláló bizottságok összetételéről 
szóló tájékoztatás elfogadásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Dr.Pénzes Tímea 
jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetőjének tájékoztatóját a polgármesterek és 
önkormányzati képviselők 2010. évi választásán működő szavazatszámláló bi-
zottságok összetételéről – a mellékelt tartalommal –  
 

tudomásul vette. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző, HVI vezető 
3. Barta Ferenc aljegyző 

 
 
 
NYOLCADIK NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat időszerű feladatok megoldására 
 

(írásban csatolva ) 
 

 
8/1. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, közös pályázat van a Tiszafüredi kistérséggel kö-
zösen és a buszvárók megvalósításához a Magyar Állam tulajdonában lévő területeket le 
kell választani. Ennek elvégzésére három árajánlatot kértek be. A benyújtott ajánlatok 
alapján a Telek- és Ingatlanrendező Bt. ajánlatát tartja a legkedvezőbbnek, az ajánlati ár 
256.875 Ft. 
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizennégy tagja a javaslatot egyhangúlag, tizennégy igenlő 
szavazattal elfogadja a következő határozatával: 
 
222/2010. (IX.14.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
az ÉAOP-2009-3.1.4/B-2010-0003 azonosító jelű, „Közösségi közlekedés fejlesztése a 
Tiszafüredi kistérség településein” című pályázathoz kapcsolódó ingatlanok önkormányza-
ti tulajdonba adásáról.  
 

I. 1.Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete tudomásul veszi, 
hogy a pályázatban előírt kötelezettség teljesítéséhez szükséges az alábbi 
ingatlanok külön helyrajzi számra történő leválasztása és önkormányzati 
tulajdonba vétele. 
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2. A Magyar Állam az 1/1 tulajdoni hányadú – vagyonkezelője: a Magyar 

Közút Nonprofit Zrt. JNSZ Megyei Igazgatósága (5000 Szolnok, Petőfi u. 
7-11.) – természetben Kunhegyes belterületén található  

Kunmadarasi út, futballpályánál  hrsz.: 1536/2. „Kun 7” buszváró 
34.sz. főút fürdő előtti hrsz.: 3308/1.          „Kun 8” buszváró 
Kossuth u. – Tompa M. u. kereszt. hrsz.: 827/2. „Kun 10” buszváró  

váróépületének és járda építésével érintett ingatlanrész(ek) ingatlanból tör-
ténő leválasztását és leválasztás utáni ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adását kezdeményezi. 

 
3. Kunhegyes Város Önkormányzata tudomásul veszi, hogy az Önkormányza-

tot terheli a leválasztással és tulajdonba adással járó hatósági eljárás és 
földhivatali eljárás valamennyi költsége.  

 
II. 1.  Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormány-

zatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a pályázathoz kapcsolódó változási vázrajz elkészítésé-
vel és a telekalakítási dokumentáció összeállításával 
 

megbízza 
 

Telek- és Ingatlanrendező Bt-t 
(székhelye: 5340 Kunhegyes, Róna-köz 9/a., képviseli: Csapó Ferenc 

ügyvezető) 
 

Bruttó megbízási díj helyrajzi számonként: 85.625 Ft,  
azaz: Nyolcvanötezer-hatszázhuszonöt forint. 
 

2. A változási vázrajz elkészítésének és a telekalakítási dokumentáció összeál-
lításának költségeit Kunhegyes Város Önkormányzata a 2010. évi költség-
vetésében biztosítja. 

 
3. 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. Telek- és Ingatlanrendező Bt. 5340 Kunhegyes, Róna-köz 9/a.  
5. Lukács Lajos 5000 Szolnok, Vörösmező út 126. 
6. Berényi András 5000 Szolnok, Pozsonyi út 56. 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
9. Barta Jenő a Városi Építési Hivatal vezetője 
10. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
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8/2. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, az általános iskola alapító okiratának módosítását 
tartalmazza az előterjesztés. 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az előterjesztett 
javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizennégy tagja a javaslatot egyhangúlag, tizennégy igenlő 
szavazattal elfogadja a következő határozatával: 
 
223/2010. (IX.14.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola Ala-
pító okiratának módosításáról. 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közoktatásról 
szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés a) 
pontjában foglalt jogkörében eljárva a fenntartásában álló Kunhegyesi Álta-
lános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola Alapító 
Okiratot módosító okiratát jelen határozat 1. számú melléklete szerinti tar-
talommal  

jóváhagyja. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közoktatásról 
szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés a) 
pontjában foglalt jogkörében eljárva a fenntartásában álló Kunhegyesi Álta-
lános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola módosí-
tásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a jelen határozat 2. 
számú melléklete szerinti tartalommal  

jóváhagyja. 
 

3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete ezzel egyidejűleg 
hatályon kívül helyezi a 297/2009. (XI.26.) határozattal kiadott alapító ok-
iratot. 

 
Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szabó István igazgató 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
7. Molnár János költségvetési csoportvezető 
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
9. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
10. Fűtő Georgina ügyintéző 
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8/3. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, a TÁMOP pályázat kapcsán a Pedagógiai Intézettel 
kötött szerződést kell módosítani. 9.196 ezer Ft-ot kellene kifizetni az elvégzett munkáért. 
Javasolja a szerződésmódosítás elfogadását. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizennégy tagja a javaslatot tizenegy igenlő szavazattal, há-
rom tartózkodás mellett elfogadja a következő határozatával: 
 
224/2010. (IX.14.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0278 pályázat keretében megkötött tanácsadói szerződés mó-
dosításáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézettel 2009. augusztus 19-én szakta-
nácsadói tevékenység ellátása tárgyában kötött megbízási szerződés módosítá-
sához az alábbiak szerint: 
 
A Szerződés 11. pontja első bekezdése helyébe a következő lép: 
 
„A mellékletben meghatározott feladatok elvégzéséért Megbízottat megbízási 
díj illeti meg a következők szerint: 
- általános iskolák esetében összesen:  6.620.800 Ft + ÁFA 
- óvoda esetében:       736.000 Ft + ÁFA 
mindösszesen bruttó 9.196.000 Ft, azaz: Kilencmillió-egyszázkilencvenhatezer 
forint megbízási díj illeti meg, amely összeg 25 % ÁFA-t is tartalmaz.” 
 
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 

 
 
 

8/5. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, az idén is meghirdetésre került a „Tiszta udvar, 
rendes ház” pályázat. A pályázatokat a Városfejlesztési Bizottság véleményezte. 
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Metzinger Ferenc tájékoztatja a képviselőtestületet, a helyszíni bejárás kapcsán ezeket az 
ingatlanokat felkeresve nagyon jó szívvel fogják átadni a megérdemelt díjat.  
 
Szathmári Istvánné javasolja, hogy a közeljövőben jó lenne nagyobb reklámfelületet adni 
ennek a dolognak, lehet, hogy sokan nem is tudnak róla. Ennek tudja be ezt a kevés pályá-
zót, hogy jobban meg lehetne hirdetni.  
 
Szabó András polgármester válasza, hogy az önkormányzati újságban egy teljes oldalon 
meg volt hirdetve annak idején.  
Miután más kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati 
javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizennégy tagja a javaslatot egyhangúlag, tizennégy igenlő 
szavazattal elfogadja a következő határozatával: 
 
225/2010. (IX.14.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a „Tiszta udvar rendes ház” cím 2010. évi adományozásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Tiszta udvar, ren-
des ház” és a „Tiszta utca” cím alapításáról szóló 5/2008. (III.28.) önkormány-
zati rendeletben kapott felhatalmazás alapján a „Tiszta udvar, rendes ház 2010” 
cím adományozásáról és díjazásáról az alábbiak szerint dönt:  
 
I.helyezett: Páliné Házi Judit (Hajnal u. 6.) bruttó 50.000 Ft 
II.helyezett: Molnár Ferenc (Ady Endre u.6/a.) bruttó 30.000 Ft 
III.helyezett: Szabó György (Kálvin u. 3-5.) bruttó 20.000 Ft 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a cím adományozásával kapcsolatban szükséges felada-
tok elvégzésével. 
 
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. Barta Jenő a Városi Építési Hivatal vezetője 
7. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
8. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
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8/6. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztés a Vásárhelyi tervhez kapcsolódó 
belvízelvezetésről szól, annak a közbeszerzési feladatainak ellátásáról. Három ajánlat van, 
a legkedvezőbb ajánlatot a JNSZ Megyei Területfejlesztési Ügynökség Zrt. adta be.  
 
Szathmári Istvánné megkérdezi, ez is most érkezett, pénteken.  
 
Dr.Pénzes Tímea jegyző válasza, a késedelmet az okozza, hogy ennek a pályázatnak 
Kunhegyes Város Önkormányzata a gesztora és meg kell várni, míg az összes csatlakozott 
önkormányzat képviselőtestülete dönt, azonban Jászkísér kinyilatkozta, hogy már több 
ülést nem fognak tartani. Azonban annak reményében, hogy előbb-utóbb döntés születik 
Kunhegyes Város Önkormányzata a konzorciumi megállapodást elfogadja.  
 
Szabó András polgármester miután más kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestü-
let tagjait, hogy a konzorciumi megállapodást fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizennégy tagja a javaslatot tizenkettő igenlő szavazattal, két 
tartózkodás mellett elfogadja a következő határozatával: 
 
226/2010. (IX.14.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a Vásárhelyi Terv továbbfejlesztéséhez kapcsolódó bel- és csapadékvíz rendezés Jász-
Nagykun-Szolnok Megyében I. ütem című II. fordulós projektfejlesztéshez kapcsolódó 
konzorciumi szerződés aláírásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Vásárhelyi Terv to-
vábbfejlesztéséhez kapcsolódó bel- és csapadékvíz rendezés Jász-Nagykun-
Szolnok Megyében I. ütem című ÉAOP-5.1.2/D3-09-1f-2009-0001 azonosító 
számú pályázat II. fordulós projektfejlesztéshez kapcsolódóan a következő 
döntést hozza. 
 
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a II. fordulós pá-

lyázat benyújtására irányuló „Konzorciumi Együttműködési Megállapo-
dás”-t a határozat mellékletét képező tartalommal 

 
e l f o g a d j a . 

 
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza 

Szabó András polgármestert a szerződés aláírására. 
 
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. Barta Jenő a Városi Építési Hivatal vezetője 
7. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 



21 
 

8. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
9. Konzorciumban résztvevő önkormányzatok polgármesterei 

 
 
 
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a közbeszerzési felada-
tok ellátásával a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Zrt.-t bízza 
meg.  
Aki egyetért a javaslattal, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizennégy tagja a javaslatot tizenkettő igenlő szavazattal, két 
tartózkodás mellett elfogadja a következő határozatával: 
 
227/2010. (IX.14.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a Vásárhelyi Terv továbbfejlesztéséhez kapcsolódó bel- és csapadékvíz rendezés Jász-
Nagykun-Szolnok Megyében I. ütem című II. fordulós projektfejlesztéshez kapcsolódó 
közbeszerzési feladatok ellátásáról. 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzata, mint az ÉAOP-5.1.2/D3-09-1f-2009-
0001 azonosító számú pályázat Gesztora a közbeszerzési feladat teljes körű 
lebonyolításával  

megbízza 
 

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Köz-
hasznú Nonprofit Kft-t 

(székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.,  
képviseli: Karancsi Tamás igazgató) 

 
Bruttó megbízási díj: 18.000.000 Ft, azaz: Tizennyolcmillió forint. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint a pályázat 
Gesztora felhatalmazza Szabó András polgármestert a szerződés aláírására. 
 

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. Barta Jenő a Városi Építési Hivatal vezetője 
7. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
8. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
9. Konzorciumban résztvevő önkormányzatok polgármesterei 
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8/7. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, a funkcióbővítő pályázattal kapcsolatban a  kon-
zorciumi megállapodást kellett módosítani. A módosítást az előterjesztés tartalmazza. 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a javaslatot fogad-
ják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizennégy tagja a javaslatot tizenhárom igenlő szavazattal, 
egy tartózkodás mellett elfogadja a következő határozatával: 
 
228/2010. (IX.14.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
az Észak-alföldi Operatív Program Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések a komp-
lex programmal segítendő LHH kistérségekben ÉAOP-5.1.1/G-2010-0001 azonosító jelű, 
„Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes városában” című pályázat Konzorciumi 
megállapodásának elfogadásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a mellékletben csatolt 
Konzorciumi megállapodást 
 

j ó v á h a g y j a. 
 

A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a Konzorciumi 
megállapodás aláírására. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Kunhegyesi Római Katolikus Egyházközség Balázs József plébános 5340 

Kunhegyes, Dózsa György út 40. 
5. Kunhegyesi Református Egyházközség Nagy Kálmán lelkész 5340 Kunhe-

gyes, Szabadság tér 13. 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
7. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
8. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 

 
 
 
8/8. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, a közcélú foglalkoztatást érintően a KÖTI-
KÖVIZIG-gel együttműködési megállapodást kívánnak megkötni. Ezt kell jóváhagyni a 
képviselőtestületnek. 
Miután a képviselőtestület tagjai részéről kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestü-
let tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizennégy tagja a javaslatot tizenkettő igenlő szavazattal, két 
tartózkodás mellett elfogadja a következő határozatával: 
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229/2010. (IX.14.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
önkormányzati közcélú foglalkoztatás keretében együttműködési megállapodás jóváhagyá-
sáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kunhegyes Város 
Önkormányzata és a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazga-
tóság (5000 Szolnok, Ságvári krt. 4.) között közcélú foglalkoztatási program 
keretében megvalósuló 
 

együttműködési megállapodást jóváhagyja. 
 

 
1. A közcélú foglalkoztatás megvalósulásának helye: a Magyar Állam tulajdo-

nában álló és a KÖTI-KÖVIZIG kezelésében lévő Kakat főcsatorna Kun-
hegyes közigazgatási területét érintő szakasza, melyet az Igazgatóság a fog-
lalkoztatás teljes időtartamára rendelkezésre bocsát.  
 

2. A megállapodás határozott időre jön létre, 2010. november 30-ig tart. 
 

3. A feladatok ellátásához szükséges létszám Kunhegyesen: 1 fő 
 

4. A megállapodás értelmében a területen elvégzendő munka fölött a Karcagi 
Szakaszmérnökség illetékes területi felügyelője gyakorol szakmai irányí-
tást. 

 
5. A KÖTI-KÖVIZIG havonta, a tárgyhót követően megtéríti az Önkormány-

zat részére a bérek és járulékok 5 %-át. 
 

6. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési meg-
állapodás aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó András polgármester 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Lovas Attila a KÖTI-KÖVIZIG igazgatója 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. 
5. Böhm János a KÖTI-KÖVIZIG gazdasági ig.helyettese 5000 Szolnok, Ság-

vári krt. 4. 
6. Oros Imre a KÖTI-KÖVIZIG 5340 Kunhegyes, Kossuth L. u. 98. 
7. „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 5340 Kunhegyes, Ady u. 3. 
8. Molnár Szilvia igazgatási osztályvezető 
9. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető  
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Szabó András polgármester bejelenti, hogy a képviselőtestület a nyilvános ülésre tervezett 
munkáját elvégezte, a továbbiakban zárt ülés megtartására kerül sor. 
Megköszöni a meghívott jelenlévők részvételét és a képviselőtestület nyilvános ülését 16 
óra 35 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/824/30/2010. 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
 

2010. szeptember 14-én megtartott nyilvános  
ülésének 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
 

Sorszám: 18. 
 
 
 

RENDELETEK MUTATÓJA 
 
Rendelet 

száma 
Rendelet tárgya Kódszám 

19/2010. A 2010. évi költségvetés módosítása B 1 
20/2010. A 2010. évi költségvetés módosítása B 1 
 
 
 

HATÁROZATOK MUTATÓJA 
 
Határozat 

száma 
Határozat tárgya Kódszám 

216/2010. Kunhegyes Város Önkormányzata 2010. évi közfoglalkozta-
tási tervének módosításáról 

Z 1 

217/2010. az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi teljesí-
téséről 

C 3 

218/2010. Kunhegyes Város Önkormányzata 2007-2010. időszakra jó-
váhagyott gazdasági programjának teljesítéséről szóló beszá-
moló elfogadásáról 

C 2 

219/2010. a Kunhegyes Város Önkormányzatának 2010-2014. évekre 
szóló Sportkoncepciójának elfogadásáról 

K 5 

220/2010. a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Szakiskolában indítható csoportok maximális 
létszámtól történő eltéréséről 

J 4 
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221/2010. a 2010. évi helyhatósági választáson működő szavazatszámlá-
ló bizottságok összetételéről szóló tájékoztatás elfogadásáról 

Z 1 

222/2010. az ÉAOP-2009-3.1.4/B-2010-0003 azonosító jelű, „Közössé-
gi közlekedés fejlesztése a Tiszafüredi kistérség településein” 
című pályázathoz kapcsolódó ingatlanok önkormányzati tu-
lajdonba adásáról 

D 7 

223/2010. a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Szakiskola Alapító okiratának módosításáról 

D 7 

224/2010. a TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0278 pályázat keretében megkö-
tött tanácsadói szerződés módosításáról 

A 15 

225/2010. a „Tiszta udvar rendes ház” cím 2010. évi adományozásáról A 15 
226/2010. a Vásárhelyi Terv továbbfejlesztéséhez kapcsolódó bel- és 

csapadékvíz rendezés Jász-Nagykun-Szolnok Megyében I. 
ütem című II. fordulós projektfejlesztéshez kapcsolódó kon-
zorciumi szerződés aláírásáról 

A 15 

227/2010. a Vásárhelyi Terv továbbfejlesztéséhez kapcsolódó bel- és 
csapadékvíz rendezés Jász-Nagykun-Szolnok Megyében I. 
ütem című II. fordulós projektfejlesztéshez kapcsolódó köz-
beszerzési feladatok ellátásáról 

A 15 

228/2010. az Észak-alföldi Operatív Program Funkcióbővítő integrált 
települési fejlesztések a komplex programmal segítendő LHH 
kistérségekben ÉAOP-5.1.1/G-2010-0001 azonosító jelű, 
„Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes városában” 
című pályázat Konzorciumi megállapodásának elfogadásáról 

A 15 

229/2010. önkormányzati közcélú foglalkoztatás keretében együttműkö-
dési megállapodás jóváhagyásáról 

Z 1 

 


