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Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. október 26-án 
megtartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye:  Városháza nagy tanácskozó terme 
 
 
Jelen vannak: Szabó András polgármester elnökletével: 
 Dr.Horváth Lajos, Kontra József, Magyar György, Metzinger Ferenc, 

Nagy Kálmán, Dr.Prágerné Dr.Kádár Magdolna, Szabó István és Vincze 
László önkormányzati képviselő. 

 
Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Szabó György a 

Városi Gyámhivatal vezetője, Barta Jenő a Városi Építési Hivatal vezetője, 
Répászky Gabriella törzskari csoportvezető, Lódi Tünde vagyongazdálko-
dási csoportvezető, Bibókné Simon Mária kiskincstári csoportvezető, Földi 
Zsuzsanna vezető tanácsos, Bodó István főmunkatárs, Fábián-Major Anikó 
a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye vezetője, Richter Károlyné a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagja, Szabó József a 
„Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője, Richter Sándor a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően 
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője tanácskozási joggal meghívottak, 
valamint Páliné Házi Judit jegyzőkönyvvezető és 6 fő érdeklődő. 

 
 
 
Szabó András polgármester köszönti a képviselőtestületi ülésen megjelent önkormányzati 
képviselőket, meghívott jelenlévőket. 
Megállapítja, hogy a képviselőtestület teljes létszámban jelen van, az ülés határozatképes, a 
nyilvános ülést 15 órakor megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a képviselőtestület az írásban megküldött meghívóban feltüntetett napiren-
di pontokat tárgyalja meg.  
 
Kontra József szeretne egy megjegyzést tenni a napirendi pontokhoz. A közvélemény 
mindig kíváncsi arra, hogy mi történik a testületi ülésen, a képviselőtestület milyen napi-
rendi pontokat tárgyal. Amikor azt írják a nyilvános ülés végére, hogy javaslat időszerű 
feladatok megoldására, ez is azonnal a közvélemény elé kerülhet. Viszont a zárt ülés kere-
tében a 3. napirendi pontban az szerepel, hogy Egyebek, szükség szerint megoldandó kér-
dések. Ezeket mi indokolja, hogy zárt ülésen tárgyalja a testület. Nem lehet-e megnevezni 
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a dolgokat, amiatt is, hogy a választópolgárok tudják, milyen téma kerül a zárt ülésen meg-
tárgyalásra. Erre kérne választ. 
 
Dr.Pénzes Tímea jegyző válasza, a nyilvános ülésen és a zárt ülésen is a végén feltüntetés-
re kerül az egyebek napirendi pont. Ennek egyetlen oka az, ha mégis valami pályázat kap-
csán azonnali döntésre van szükség és ez nem odázható el a következő soros, vagy rendkí-
vüli testületi ülésig, akkor ezek a tisztelt képviselőtestület elé kerülhessenek. Még mindig a 
testület kompetenciájába tartozik, hogy adott kérdésben tud-e dönteni, vagy sem. A Szer-
vezeti és Működési Szabályzat ezt lehetővé teszi. A mai ülésen is került kiosztásra egy 
előterjesztés, ami szóbeli előterjesztésnek minősül bármennyire is megkapták írásos for-
mában, ez csak az értelmezést könnyíti meg. Ez szóbeli előterjesztésként jelenik meg és 
vagy a napirendjére veszi a képviselőtestület, vagy nem. Erre vonatkozóan is teszi fel a 
kérdést a polgármester úr, hogy a képviselőtestület elfogadja-e a tárgyalásra kerülő napi-
rendi pontokat, vagy sem.  
 
Szabó András polgármester a válaszadást követően megkérdezi, hogy ennek ismeretében 
a képviselőtestület elfogadja-e a mai ülésre tervezett napirendi pontokat. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a napirendi javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő 
szavazattal elfogadja. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi, van-e interpelláció, közérdekű kérdés, bejelentés. 
 
Nagy Kálmán egy kérdést, egy bejelentést kíván tenni. Örömmel vették birtokba a két 
felújított utcáját a városnak, amely önkormányzati út. Kérdezi, milyen kompetenciája, 
lehetősége van az önkormányzatnak arra, hogy megvédje ezt a beruházást azoktól a 
hatalmas kamionoktól, amelyek nagymértékben rongálták a korábbi útburkolatot is, 
rongálhatják a mostanit is. Azt tudja, hogy vannak kitéve sebességcsökkentő és 
súlykorlátozó táblák, de ez mekkora lehetőség az önkormányzatnak, hogy jobban 
megvédje, mert azt látják, hogy sem a súlykorlátozás, sem a sebességkorlátozás nincs 
hatással az átmenő forgalomra.  Örömmel értesíti a polgármester urat, jegyző asszonyt és a képviselőtestület tagjait, hogy 
megkapta a Református Egyházközség az engedélyt arra, hogy január 1-től jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtást kezdhet a városban. Az elkövetkezendő időben miután birtokukban 
van a működési engedély fogják felkeresni a háziorvosokat, akiknek javaslatára a 45 ké-
szüléket december 31-ig ki fogják telepíteni. Jelen pillanatban 45 készülékre kapták meg a 
működési engedélyt, 40 egységet finanszíroz a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, még 
40-nek a beszerzését nem merték megkockáztatni. Ha van rá igény, akkor természetesen 
bővíteni fogják ezt a szolgáltatást. Úgy kapták meg a működési engedélyt a Közigazgatási 
Hivataltól, hogy január 1-től kezdhetik a működést. Reméli, hogy ezzel kapcsolatban nem 
lesz bejelentés akár a polgármester, akár a jegyző felé. A bejelentést úgy érti, hogy ne zak-
latásnak vegyék, de elő kell készíteni ezeknek a készülékeknek a kitelepítését, mert tele-
fonvonalon keresztül lehet üzemeltetni. Azt gondolja, hogy ez nagymértékben biztonságot 
adhat az egyedül élőnek, másrészről pedig nagyon nagy segítséget nyújthat ez a jelzőrend-
szeres házi segítségnyújtás.  
 
Kontra József Oros Miklósné Kunhegyes, Bocskai u. 6. szám alatti lakos kérését tolmá-
csolja, aki kertlábas a Purgány u. 33. szám alatti ingatlannal. Ott a romos épületet az ön-
kormányzat lebontotta, és kérdezi, mikor kaphat kerítést. Most is kórházba fog menni és 
nagyon nyugtalanítja ez a dolog. Azt kéri, mivel ez már eléggé régi téma oldják meg a dol-
got.  
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Következő kérdése, történt-e már az önkormányzat részéről az elmúlt időszakban a 
Remondis felé olyan kezdeményezés körzeti szinten, hogy teljesítményarányos fizetés kö-
vetkezzék be, az elszállított hulladék mennyisége alapján fizessenek a lakosok. Erre tör-
tént-e már lépés. 
Másik kérdése, hogy a két középfokú oktatási intézmény között gyalogátkelőhely létesítése 
ügyében történt-e már intézkedés. 
Következő kérdése, hogy a felújított abádszalóki út mellett az autóbuszváró is felújításra 
került, de csak az egyik oldalon. A másik oldalban – a Hydrogép oldalában – még padka 
sincs. Mindkét oldalban vannak utazni, felszállni szándékozók, és ha még ebben a dolog-
ban nem történt kezdeményezés, akkor azt kéri, hogy közös erővel oldják meg ezt. 
 
Szabó András polgármester úgy gondolja minden kérdésre tudnak választ adni. Nagy 
Kálmán kérdésére elmondja, fontosnak tartják, hogy ezt az utat megóvják, hisz minden 
tavasszal nagyon sok kátyút kellett betemetni. Reméli, egy hamar ilyenre nem kerül sor. A 
kátyúzás felét az Árpád krt. vitte el. 
Felkéri Vincze László alpolgármestert, hogy a kérdésre a konkrét választ adja meg.  
 
Vincze László alpolgármester tájékoztatásul elmondja, az Árpád krt. és Gyepszél utca 
alapja nem úgy készült, hogy ilyen teherbírású járműveket bírjon el. Ezt most a felújító 
kivitelező cég megerősítette és javasolta a tengelysúly nyomás, súlykorlátozás bevezetését. 
Ebben az ügyben megkereste a helyi Rendőrőrs parancsnokát írásban és írásban kérte a 
véleményét arra vonatkozóan, hogy a közlekedési szabályoknak megfelelően milyen súly-
korlátozó táblát van lehetőség kitenni. Azt ígérte, hogy erre záros határidőn belül a Karcagi 
Rendőrkapitánysággal egyeztetve válaszolni fog. Ezt követően az önkormányzat 
képviselőtestületének döntése szükséges hozzá, mivel önkormányzati útról van szó, meg-
adják az iránymutatást milyen szabványos tábla kitétele szükséges és ezzel is próbálják az 
állagát megóvni az utaknak az összsúly korlátozásával. 
 
Szabó András polgármester felkéri alpolgármester urat, hogy az Oros Miklósné panaszá-
val kapcsolatban a válaszadást tegye meg, mivel már a fogadóórákon is többször 
foglalkoztak vele, illetve a Közbeszédben is megjelent már, még fotó is szerepelt. A 
Remondis-hoz kapcsolódó témában saját maga fog válaszolni.  
 
Vincze László alpolgármester elmondja, a kerítés témáját több ízben is jelezte a lakos, de 
nincs egyedül. Tömeges problémával állnak szemben. E héten is volt benn lakos, belvizes 
ingatlanokról van szó, és a többi elbontott háznál is hasonló problémák vannak. Jelen pil-
lanatban az önkormányzatnak erre pénzügyi lehetősége nincs. Azt javasolja ezekkel a tel-
kekkel kapcsolatban, hogy amelyek már tehermentesek, mert van ilyen a vagyongazdálko-
dási csoport tájékoztatása szerint – azokat értékesíteni kellene, van is rá igény, lenne, aki 
megvásárolja, és akkor ő gondoskodjon annak lekerítéséről. Úgy gondolja ezeknek a tel-
keknek a forgalmi értéke nem túl nagy, mivel belvizes telkekről van szó, célszerű volna az 
önkormányzatnak ezeket a lakosság felé értékesíteni. Így úgymond egy nyűgöt vennének le 
a nyakukról. Nemcsak amiatt, hogy le kellene keríteni, hanem a karbantartásuk is óriási 
feladatot jelent, a nyári időszakban temérdek dudva nőtt ezeken a területeken, amit a köz-
munkásokkal vágattak le. Úgy gondolja abba az irányba kellene elmenni, ahol nincs szél-
jegyzet, ott értékesítésre kitűzni és a lakosság felé értékesíteni kellene a telkeket.  
 
Szabó András polgármester a szemétszállítással kapcsolatban, hogy volt-e kezdeményezés 
a súly szerinti szállításra vonatkozóan elmondja, maga is beszélt - tolmács segítségével - a 
német tulajdonossal, és a 42 önkormányzat akinek a szolgáltatást végzi és úgy nyilatkozott, 
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egyelőre ez a szolgáltatás legyen igazi, legyenek a lakosok is megelégedve, ezen dolgoz-
nak, utána lehet szó erről is. Ennek elég komoly anyagi terhei is vannak, de van olyan hely 
Magyarországon is, ahol chip rendszerrel működik.  
A gyalogátkelőhellyel kapcsolatban már többször, még 2006 előtt is, amikor Kontra József 
volt a polgármester volt beadvány, de elkezdenek mérni és megállapítják, hogy oda nem 
kell gyalogátkelőhely. Igaz, mostanában nem vetették fel ismételten, hátha más már a mé-
rőrendszer.  
A buszmegálló kérdése egy kicsit kapcsolódik ehhez, ugyanis a Tiszafüredi Kistérségen 
belül benne van az önkormányzat egy pályázatban, 35 millió Ft körüli az összeg, amiből 
Kunhegyesen a buszmegállók teljes körűen fel lesznek újítva. Ha minden igaz, a következő 
évben kezdődik el a beruházás. Természetesen ezért nem tud felelősséget vállalni, mert az 
EU-s és néha a magyar bürokrácia átírja ezeket a terveket.  
 
Kontra József a polgármester válaszát elfogadja. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, ő maga is nagyon fontosnak tartotta, hogy a két intézmény 
között legyen megoldva a gyalogátkelőhely. Páldi Tamással a hatóságtól kértek egy idő-
pontot, hogy fogadják őket ebben az ügyben, de azóta sem kaptak semmiféle választ, meg-
keresést, hogy foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Ezt természetesen nem adják fel, muszáj 
tovább vinni ezt a kérdést.  
 
Kontra József a Remondiszhoz kapcsolódóan még elmondja, nem is a súly szerinti átvétel 
módszer lenne a fontos, hanem amit Kisújszállás is működtet eredményesen, a kuka darab-
szám. Amikor szállítanak mindegyik kukának van száma és leolvasóval regisztrálják a 
szállítást. Ha egy hónapban tőle pl. 5 kukát visznek el, akkor annak arányában fizet, ha 
csak egyet, akkor annak arányában. Valószínű a Remondisz számára is ez egyszerűbb 
megoldás lenne, amikor felvetette a kérdést, ebben gondolkodtak.  
 
Szabó András polgármester elmondja, ez egy hosszadalmas téma. A Remondisz mindig a 
hulladékgazdálkodási törvényre hivatkozik, ha ő megjelenik az utcában, akkor beszedheti a 
díjat. Ezt már több alkalommal is szóvá tették, de eredménytelenül.  
Miután további közérdekű kérdés, bejelentés nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, 
hogy a válaszadást fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a közérdekű kérdésekre, bejelentésekre adott 
válaszokat egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja. 
 
 
ELSŐ NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézménye szakmai beszámoló-
jának elfogadására 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, az óvoda szakmai beszámolóját az Oktatási, Kultu-
rális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság véleményezte. 
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Szabó István bizottsági elnök tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az óvoda szakmai 
beszámolóját a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. 
 
Szabó András polgármester miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület 
tagjait, hogy a beszámolóját fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
261/2010. ( X.26.) Kt. h a t á r o z a t, 

Kunhegyes Város Óvodai Intézménye szakmai beszámolójának elfogadására. 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény 104. §. (4) bekezdés b./ pontjában foglalt jogkörében 
eljárva a fenntartásában álló Kunhegyes Város Óvodai Intézménye vezetőjének 
2009/2010-es nevelési évről szóló szakmai beszámolóját megvitatta és azt 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) Pisók István, Tiszagyenda Község polgármestere 
5) Kamarás Zsolt, Tiszaroff Község polgármestere 
6) Koczúrné Tóth Ibolya, Tiszaszentimre Község polgármestere 
7) Fazekas Szabolcs, Tomajmonosotora Község polgármestere 
8) Fábián-Major Anikó intézményvezető 
9) Répászky Gabriella csoportvezető 
10)Fűtő Georgina ügykezelő 

 
 
 
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Szakiskola szakmai beszámolójának elfogadására 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, az általános iskola szakmai beszámolóját az Okta-
tási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság véleményezte. 
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Szabó István bizottsági elnök tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az iskola szakmai 
beszámolót a bizottság megvitatta és azt egyhangúlag a képviselőtestületnek elfogadásra 
javasolja. 
 
Szabó András polgármester miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület 
tagjait, hogy az általános iskola szakmai beszámolóját fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
262/2010. ( X.26.) Kt. h a t á r o z a t, 

a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola  
2009/2010-es tanévről szóló szakmai beszámolójának elfogadására. 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény 104. §. (4) bekezdés b./ pontjában foglalt jogkörében 
eljárva a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
és Szakiskola vezetőjének 2009/2010-es tanévről szóló szakmai beszámolóját 
megvitatta és azt 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) Pisók István, Tiszagyenda Község polgármestere 
5) Kamarás Zsolt, Tiszaroff Község polgármestere 
6) Szabó István igazgató 
7) Répászky Gabriella csoportvezető 
8) Fűtő Georgina ügykezelő 

 
 
 
 
 

HARMADIK NAPIRENDI PONT: 
 
Tájékoztatás Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában 
működő nevelési – oktatási intézmények tanévindításáról 
 

( írásban csatolva ) 
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Szabó András polgármester elmondja, tájékoztató készült a képviselőtestület részére az 
oktatási – nevelési intézmények tanévindításáról. A tájékoztatót az Oktatási, Kulturális, 
Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság véleményezte. 
 
Szabó István bizottsági elnök ismerteti a testülettel, hogy a tájékoztatót a bizottság meg-
tárgyalta és azt a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 
 
Szabó András polgármester miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület 
tagjait, hogy a tájékoztatót fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a tájékoztatót egyhangúlag, kilenc igenlő szava-
zattal elfogadja a következő határozatával: 
 
263/2010. (X.26.) Kt. h a t á r o z a t, 

Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények 
tanévindításáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a fenntartásában működő 
nevelési-oktatási intézmények 2010/2011-es tanévindításáról szóló tájékoztatót  

 

e l f o g a d j a. 

 

Erről értesülnek: 
 

1./ Szabó András polgármester 
2./ Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3./ Fábián-Major Anikó intézményvezető 
4./ Szabó István igazgató 
5./ Répászky Gabriella csoportvezető 
6./ Fűtő Georgina ügykezelő 
 

 

 
 
 
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a Kunhegyes Város Önkormányzata által alapított Tehet-
séggondozó Ösztöndíj odaítéléséről 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, a tehetséggondozó ösztöndíj kiírásra beérkezett 
pályázatokat az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság 
véleményezte.  
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Szabó István bizottsági elnök elmondja, a bizottság a pályázatokat értékelte és azokat az 
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyásra javasolja a képviselőtestületnek. 
 
Szabó András polgármester miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület 
tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
264 /2010. (X.26.) Kt. h a t á r o z a t ,  
 
Kunhegyes Város Önkormányzata által alapított Tehetséggondozó Ösztöndíjának 2010-
2011- es tanévi odaítélésről. 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének a 
Tehetséggondozó Ösztöndíj alapításáról, odaítélésének rendjéről szóló 
31/2006. (XII. 01.) rendelete alapján a 2010/2011. tanévre ( 10 hónapra ) az 
1. sz. mellékletben szereplő középiskolás pályázóknak 3.000 Ft/fő/hó, a 2. 
sz. mellékletben szereplő felsőfokú oktatási intézménybe járóknak 5.000 
Ft/fő/hó támogatást 

 
m e g á l l a p í t .  

 
2. Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének a 

Tehetséggondozó Ösztöndíj alapításáról, odaítélésének rendjéről szóló 
31/2006. (XII. 01.) rendelet 4. § (6) bekezdése alapján a 2010/2011. tanévre 
a 3. sz. mellékletben szereplő pályázatot  

 
e l u t a s í t j a .  

 
3. A Képviselőtestület megbízza Szabó András polgármestert, hogy a 

sikeresen pályázókkal a vonatkozó rendeletben szereplő módon a 
szerződéseket kösse meg.  

 
  Erről értesülnek: 
 
  1./ Szabó András polgármester 
  2./ Dr.Pénzes Tímea jegyző 
  3./ Barta Ferenc aljegyző   
  4./ Szabó István bizottsági elnök 
  5./ Szoboszlai Hajnalka osztályvezető 
  6./ Répászky Gabriella csoportvezető 
  7./ Bodó István főmunkatárs 
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1. számú melléklet a 264/2010.(X.26.) Kt. határozathoz 

 

 

Tehetséggondozó ösztöndíjpályázat 
2010/2011. tanév 

 
 

Középfokú oktatási intézményben tanulók 
 

Megállapított ösztöndíj Sor-
szám 

 
N é v 

 
Lakcím havi összege 

( Ft/hó ) 
I.félévre ösz-
szesen (Ft) 

1. Balázs Sándor Kunhegyes, Lejtő u. 32. 3.000 15.000 
2. Barcsai Nikoletta Kunhegyes, Béke u. 19. 3.000 15.000 
3. Bugyik Zsuzsanna Kunhegyes, Kononcsenkó u. 4. 3.000 15.000 
4. Erdős Anett Kunhegyes, Vénkert u. 38. 3.000 15.000 
5. Fábián Dóra Kunhegyes, Bem apó u. 1/a. 3.000 15.000 
6. Fehér Márta Kunhegyes, Kiskakat u. 9. 3.000 15.000 
7. Gál Klaudia Kunhegyes, Hámán Kató u. 9. 3.000 15.000 
8. Gál Petra Sára Kunhegyes, Bethlen Gábor u. 

14. 
3.000 15.000 

9. Gyányi Viola Kunhegyes, Kossuth u. 61. 3.000 15.000 
10. Kaszai Tünde Kunhegyes, Nyár u. 7. 3.000 15.000 
11. Kocsis Cintia Do-

rina 
Kunhegyes, Arany J. u. 124/a. 3.000 15.000 

12. Nagy Bianka Ildi-
kó 

Kunhegyes, Feketehegy u. 
29/a. 

3.000 15.000 

13. Szabó Dóra Kunhegyes, Nyár u. 11. 3.000 15.000 
14. Szentpéteri Viktor Kunhegyes, Kisfaludy u. 20/a. 3.000 15.000 
15. Talabér Henrietta Kunhegyes, Kolbászszék u. 48. 3.000 15.000 
16. Turi Géza Kunhegyes, József A. ltp. C/3. 3.000 15.000 
17. Turi Judit Kunhegyes, József A. ltp. C/3. 3.000 15.000 
18. Vízi Alex Kunhegyes, Feketehegy u. 14. 3.000 15.000 
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2. számú melléklet a 264/2010.(X.26.) Kt. határozathoz 
 

 

Tehetséggondozó ösztöndíjpályázat 
2010/2011. tanév 

 
Felsőfokú oktatási intézményben tanulók 

 
Megállapított ösztöndíj Sor-

szám 
 

N é v 
 

Lakcím havi összege 
( Ft/hó ) 

I.félévre ösz-
szesen (Ft) 

1. Bagi Annamária Kunhegyes, Vénkert u. 4.  5.000 25.000 
2. Barta  Mónika 

Erika 
Kunhegyes, Hajnal u. 16. 5.000 25.000 

3. Gál Kinga Tünde Kunhegyes, Kossuth u. 148. 5.000 25.000 
4. Incze Károly Kunhegyes, Feketehegy u. 

15/b. 
5.000 25.000 

5. Kaszai Enikő Kunhegyes, Nyár u. 7. 5.000 25.000 
6. Kocsis Nóra Kunhegyes, Rákóczi u. 16. 5.000 25.000 
7. Kontra Zsolt Kunhegyes, Feketehegy u. 140. 5.000 25.000 
8. Lukács Imre Kunhegyes, Berzsenyi u. 3. 5.000 25.000 
9. Szabó Ágnes Kunhegyes, Purgány u. 8. 5.000 25.000 
10. Tamasi István Kunhegyes, Nyár u. 1. 5.000 25.000 
11. Tóth Kinga Kunhegyes, Kolbászszék u. 16. 5.000 25.000 
12. Vágott Judit Kunhegyes, Magyar u. 12. 5.000 25.000 
13. Varga Orsolya Kunhegyes, Nyár u. 27. 5.000 25.000 
14. Varga Sándor Kunhegyes, Árpád krt. 31. 5.000 25.000 
15. Vas István Kunhegyes, Feketehegy u. 

88/a. 
5.000 25.000 

16. Végső Máté Kunhegyes, Arany J. u. 12. 5.000 25.000 
17. Zsigmond Attila Kunhegyes, Feketehegy u. 

29/a. 
5.000 25.000 
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3. számú melléklet a 264/2010.(X.26.) Kt. határozathoz 
 
 
 
 

Tehetséggondozó ösztöndíjpályázat 
2010/2011. tanév 

 
 

Elutasított pályázatok 
 
Sor-
szám 

N é v Lakcím Elutasítás oka 

1. Kiss Edit Kunhegyes, Abádszalóki 
u. 4. 

31/2006.(XII.01.) ÖR. 4.§ (6) 
bekezdés alapján 

 

 

 

 

 

 
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános 
Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium létszámcsökkentéshez 
kapcsolódó nyilatkozat tételre 
 

(írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, a kistérségi iskolát érintő létszámcsökkentéshez 
kapcsolódó nyilatkozatot kell elfogadni. A határozati javaslat tartalmazza, hogy 2 fő peda-
gógus felmentését határozta el a kistérségi intézmény, és mivel Kunhegyes település is a 
kistérség tagja, így a nyilatkozatot a testületnek is el kell fogadni. 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javas-
latot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
265/2010.(X.26.) Kt. h a t á r o z a t , 
 
Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat 
és Kollégium létszámcsökkentéséhez kapcsolódó nyilatkozatról 
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A Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás intézményeként működő tiszafüredi 
Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai 
Szakszolgálat és Kollégiumra vonatkozólag a Tanács 50/2010.(IV.27) sz. hatá-
rozatában döntött 2 fő pedagógus 2010. 09. 01-től történő felmentéséről. 
A hivatkozott határozathoz kapcsolódóan Kunhegyes Város Önkormányzatá-
nak Képviselőtestülete az alábbi nyilatkozatot teszi: 
 
Az Önkormányzat költségvetési szerveinél és Polgármesteri Hivatalában a 
meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy 
a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következ-
tében az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel 
érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatossá-
gának megszakítása nélküli foglalkoztatására nem volt lehetőség. 

 
Erről értesülnek: 
 
1) Szabó András polgármester 
2) Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3) Barta Ferenc aljegyző 
4) Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás – Kistérségi Iroda vezetője 
5) Tiszafüred Város Önkormányzata 
6) Irattár 

 
 
 
HATODIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés „A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatá-
si Intézmény, Szakiskola, Óvoda mikrotérségi társulás új tornatermének 
építése, feladat-ellátási helyeinek felújítása, bővítése” című, ÉAOP-
4.1.1/eF-2f-2009-0049 azonosító számú pályázat megvalósításához a Ti-
szafüredi Városfejlesztési Kft-vel kötött Megbízási szerződés módosításá-
ról 
 

( írásban csatolva ) 
 
  

Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztés a mikrotérségi tornateremhez kap-
csolódik, a menedzsment feladatokkal megbízta az önkormányzat a Tiszafüredi Városfej-
lesztési Kft-t. A megbízási szerződést módosítani kell, mert az eredeti szerződésben úgy 
szerepel, hogy a projekt befejezése után kell majd kifizetni, de az a pályáztatónak a kérése, 
hogy azt pontosan meg kell nevezni, ezért került a szerződésmódosításba a dátum: 2011. 
február 28.  
Miután az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestü-
let tagjait, hogy az előterjesztett határozati javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
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266/2010. ( X.26.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
az Észak- Alföldi Operatív Program támogatási rendszerében nyertes „ A Kunhegyesi Ál-
talános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Óvoda mikrotérségi 
társulás új tornatermének építése, feladat-ellátási helyeinek felújítása, bővítése” című 
ÉAOP 4.1.1/2F-2f-2009-0049 azonosító jelű pályázathoz kapcsolódó , a Tiszafüredi Vá-
rosfejlesztési Kft-vel kötött szerződés módosítása. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 159/2010. (VII. 06.) 
Kt. határozat felhatalmazása alapján a Tiszafüredi Városfejlesztési Kft- vel kö-
tött szerződést az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. A megbízási szerződés 17. pontja tekintetében a 4. rész-számla esedékessé-

gére vonatkozó rendelkezés az alábbiak szerint módosul: 
 
 4. rész-számla: 136.000,- Ft + ÁFA, azaz: Egyszázharminchatezer forint 

+ÁFA, melynek esedékessége: a projekt tényleges, fizikai megvalósulása, 
vagyis 2011. február 28. 

 
2. A megbízási szerződés, módosítással nem érintett pontjai változatlanul ha-

tályban maradnak. 
 

3. Kunhegyes Város Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgár-
mestert a szerződés módosításának aláírására. 

 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Tiszagyenda Község Önkormányzata 5233 Tiszagyenda Gorkij u. 20. 
5. Tiszaroff Község Önkormányzata 5234 Tiszaroff Szabadság u. 22. 
6. Tiszafüredi Városfejlesztési Kft. 5350Tiszafüred Fő u. 1. 
7. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető 
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
9. Tóthné Hegedűs Mária könyvvizsgáló 6791Szeged, István u. 21. 
10. Lódi Tünde csoportvezető 
11. Oláh Katalin pénzügyi vezető 
12.  Répászky Gabriella csoportvezető 
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HETEDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés Kunhegyes 2010 karácsonyi díszkivilágítás eszközeinek fel- 
és leszerelésére benyújtott árajánlatok elbírálása tárgyában 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztés a karácsonyi díszkivilágítás le- és 
felszerelésére vonatkozó beérkezett három árajánlat elbírálásáról szól.  
Az árajánlatokat átvizsgálva megállapítható, hogy a legjobb kondíciókat EuroFlux Kft. 
adta, 812.963 Ft bruttó értékben és ennek megfelelően javasolja, hogy ezt a céget bízzák 
meg a feladat elvégzésével. 
Kéri a képviselőtestület tagjait, aki elfogadja az elhangzott javaslatot, az kézfelnyújtással 
szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot nyolc igenlő szavazattal, egy tartóz-
kodás mellett elfogadja a következő határozatával: 
 
267/2010.(X.26.) h a t á r o z a t, 
 
Kunhegyes 2010 karácsonyi díszkivilágítás eszközeinek fel- és leszerelésére benyújtott 
árajánlatok elbírálása tárgyában. 
 

 

1.) Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete - a helyi önkor-
mányzatokról  szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. §-
ában biztosított jogkörében eljárva - a karácsonyi díszkivilágítás eszközei-
nek fel- és leszerelésével  a  
 

EuroFlux Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Kft-t 
(székhelye: 5008 Szolnok, Benedek Elek út 1/c.,  

Cégjegyzékszám: 16-09-012072, Képviseli: Balogh János ügyvezető) 
bízza meg. 

 
Bruttó vállalási díj: 812.963 Ft, azaz: Nyolcszáztizenkettőezer-
kilencszázhatvanhárom forint.  
 
A kifizetés Kunhegyes Város Önkormányzata 2011. évi költségvetését ter-
heli.  
A képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a munkavégzéshez az E.ON 
Áramszolgáltató elvi hozzájárulása szükséges. 

 
2.) A  képviselőtestület  felhatalmazza    Szabó   András   polgármestert a fenti-

ekkel kapcsolatos és ahhoz szükséges teendők ellátására. 
 
Erről értesülnek: 
 
1./ Szabó András polgármester 
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2./ Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3./ Barta Ferenc aljegyző 
4./ Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5./ Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
6./ Szelekovszkyné Rózsa Mária főtanácsos 

 
 
 
 
NYOLCADIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által támoga-
tott leghátrányosabb kistérségek felzárkóztatásának (LEKI) „ESZ-KÖZ-
CÉL 2009” című pályázathoz kapcsolódó szállítási szerződések módosítá-
sáról 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, az ESZ-KÖZ-CÉL pályázathoz kapcsolódóan szer-
ződésmódosításra kerül sor. Olyan jól sikerült a közbeszerzés, hogy a pályázati összegből 
maradt 4 millió Ft, amit járdaépítésre használtak fel. Így a pályázat megvalósításának ha-
táridejét kell módosítani, július 31-ről október 31-re. 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javas-
latot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
268/2010.(X.26.) Kt. h a t á r o z a t, 

Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által támogatott leghátrányosabb helyzetű 
kistérségek felzárkóztatásának (LEKI) „ESZ-KÖZ-CÉL 2009” című pályázathoz kapcso-
lódó szállítási szerződések módosításáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul az 
AGROMIX 2002. Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5340 
Kunhegyes, Tiszagyendai u. 3246/2 hrsz., képviseli: Szabó Zoltán ügyvezető) 
társasággal, valamint Tóth István egyéni vállalkozóval (5340 Kunhegyes, Dó-
zsa György utca 21.) az „ESZ-KÖZ-CÉL 2009” pályázathoz kapcsolódó, 2010. 
június 1. napján kötött szállítási szerződések módosításához az alábbiak sze-
rint: 

 
1. A Szerződés 1.2 pontjában a befejezési határidő: 2010. június 1-ről 2010. 

október 31-re változik. 
 

A szerződés módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban  ma-
radnak. 
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2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza 
Szabó András polgármestert a szerződésmódosítások aláírására. 

 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. AGROMIX  2002. Kft. 5340 Kunhegyes, Tiszagyendai u. 3246/2 hrsz. 
5. Tóth István egyéni vállalkozó 5340 Kunhegyes, Dózsa Gy. u. 21. 
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
9. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető  

 
 
 
KILENCEDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a Baromfiudvar 2002 Kft-vel kötött szállítási szerződés mó-
dosításáról 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
 
Szabó András polgármester elmondja, mirelit és baromfiáru szállítására közbeszerzési 
eljárás lefolytatását követően a Baromfiudvar 2002 Kft-val kötött szerződést az önkor-
mányzat a konyhák ellátására. A Kft. jelezte, hogy emelkedett a költsége és kéri az önkor-
mányzat hozzájárulását ahhoz, hogy az árakat megemelhesse a mellékelt táblázat alapján. 
A konyhák élelmezésvezetői írásban is megerősítették, hogy a Kft. által szállított áru minő-
ségével meg vannak elégedve, a szállítás megbízhatóságával is elégedettek, ezért javasolja 
a képviselőtestületnek a határozati javaslat „A” változatának elfogadását, vagyis járuljanak 
hozzá a szerződésmódosításhoz. 
Aki a javaslatot elfogadja, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
269/2010. (X.26.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a Baromfiudvar 2002 Kft-vel kötött szállítási szerződés módosításáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul a Barom-
fiudvar 2002 Kft-vel 2010. január 29-én baromfitermékek és mirelitáruk szállí-
tására kötött szállítási szerződés mellékletének az alkalmazott árak tekintetében 
történő módosításához a  határozat mellékletében található árlista alkalmazásá-
val. 
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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. Baromfiudvar 2002 Kft. 4002 Debrecen, Balmazújvárosi u. 10. 
5. Szoboszlai  Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
7. Bibókné Simon Mária kiskincstári csoportvezető 

 
 
 
TIZEDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Szakiskola tagintézményeinél lévő létszámcsökkentésről 
szóló 205/2010. (VII.09.) Kt. határozat módosításáról 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, az általános iskola létszámcsökkentésére vonatko-
zóan korábbi ülésén a képviselőtestület hozott egy döntést. Az előterjesztés ennek a módo-
sítását tartalmazza, mivel Tiszagyenda visszavonta a létszámcsökkentésre vonatkozó hatá-
rozatát és emiatt az egész intézménynek változik a létszáma, hisz 236 főről nem 232, ha-
nem 233 főre változik. 
 
Nagy Kálmán felveti, helyes-e az a megfogalmazás, amit a határozati javaslat tartalmaz. 
Véleménye szerint pontosítani kellene azt. Nem az önkormányzat össz. létszáma, ahogy a 
határozati javaslat is tartalmazza, hanem az önkormányzat alkalmazotti össz. létszáma.  
 
Dr.Pénzes Tímea jegyző válasza, ez a megfogalmazás költségvetési szempontból került 
így bele a határozatba. A költségvetési rendelet tartalmazza az intézmények létszámait is. 
Az alkalmazotti létszám az nem takarja az összes az önkormányzat által alkalmazott mun-
kavállalót. Tiszagyenda település azért vonta vissza a határozatát, mert megvárják a nyug-
díjtörvény módosításának életbe lépését, mert valószínű lehetősége lesz a munkavállalónak 
a 40 éves szolgálati jogviszony alapján teljes jogú öregségi nyugdíjba elmenni.  
Ez költségvetési szempontból van így meghatározva, az önkormányzat össz. létszáma. Ez a 
korrekció azért történt, mint ahogy a polgármester úr is mondta, hogy nem 232 fő lett a 
létszám, hanem 233 fő a módosítást követően.  Ha a képviselőtestület megnézi az eredeti 
költségvetési rendeletet, abban is így szerepel ez a megfogalmazás.  
 
Nagy Kálmán elmondja, neki nem a számadattal van problémája, hanem a megnevezéssel. 
Az önkormányzat az ő értelmezése szerint egy választott testület és az önkormányzat fenn-
tartásában lévő intézményeknek van 233 foglalkoztatotti létszáma.  
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Dr.Pénzes Tímea jegyző tisztában van a kérdéssel, de ezt így ebben a formában a költség-
vetési rendelet tartalmazza. 
 
Szabó András polgármester a vitát követően felteszi a kérdést, aki elfogadja a határozati 
javaslatot, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
270/2010. (X.26.) Kt. h a t á r o z a t 
 
a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola tagin-
tézményeinél lévő létszámcsökkentésről szóló 205/2010. (VIII.09.) Kt. határozat módosítá-
sáról. 

 
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kunhegyesi Ál-

talános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola tagin-
tézményeinél lévő létszámcsökkentésről szóló 205/2010. (VIII.09.) Kt. hatá-
rozat 2. pontját hatályon kívül helyezi .  

                     
2. A 205/2010. (VIII.09.) Kt. határozat 4. pontja helyébe az alábbi szövegrész 

kerül: 
 

„A fenti intézkedések hatására az önkormányzat összlétszáma 236 főről 233 
főre csökken.” 

 
3. A határozat többi része változatlan formában hatályban marad. 
  
Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Szabó István intézményvezető 
4. A képviselőtestület tagjai 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Bibókné Simon Mária kiskincstári csoportvezető 
7. Molnár János költségvetési csoport vezetője 
8. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
9. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
 
TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 
2010. év hátralévő részére szóló munkatervének megállapítására 
 

( írásban csatolva ) 
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Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztés az év hátralévő részére vonatkozó-
an tartalmazza a képviselőtestület munkatervét. Ez csak a soros ülésekre vonatkozik, való-
színű bővülni fog az előterjesztések száma is, mivel elég sok pályázatban vannak benne és 
mindig kell rendkívüli ülést is tartani egy-egy döntés meghozatalához.  
 
Dr.Horváth Lajos megkérdezi, a közmeghallgatás időpontja az már tekinthető fixnek. 
 
Szabó András polgármester válasza, hogy igen.  
 
Kontra József ehhez kapcsolódóan egy javaslattal él. Javasolja, hogy a közmeghallgatás 
inkább november végén legyen, a decemberi hónap már a karácsonyhoz kapcsolódik, ez 
felvetődött ismerősei körében, benne is.  
 
Szabó András polgármester megkérdezi, ki támogatja a Kontra József által felvetett javas-
latot a közmeghallgatás időpontját illetően. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot két igenlő szavazat mellett hét nem-
leges szavazattal elvetette.  
 
Szabó András polgármester miután a munkatervhez kapcsolódóan más javaslat nem volt, 
kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az előterjesztett javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc a munkatervre vonatkozó javaslatot egyhangúlag, ki-
lenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával: 
 
271/2010. (X.26.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a képviselőtestület 2010. év hátralévő időszakára vonatkozó munkaprogramjáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – a helyi önkormány-
zat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III.28.) 
rendelete 6. §-ában foglalt feladat- és hatáskörében eljárva 2010. év hátralévő 
időszakára vonatkozó munkatervét a következők szerint állítja össze: 

 
1.) Időpont:  2010. november 30. (kedd) 15.00 óra 
 Helye:  Városháza nagy tanácskozó terme 
 

Napirendi javaslat: 
 

1. Javaslat a 2010. évi költségvetésről szóló 2/2010. (II.16.) rendelet módo-
sítására 

  Előterjesztő:  Szabó András polgármester 

  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

 

2. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú közutak forgalmi rendjének 
szabályozásáról szóló 14/2006. (V.26.) önkormányzati rendelet módosí-
tására 
Előterjesztő: Szabó András polgármester 

Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
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3. Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata 2010. évi költségvetés-

ének III. negyedéves teljesítéséről  
  Előterjesztő:  Szabó András polgármester 

  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

 

4. Javaslat Kunhegyes Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési kon-
cepciójára  

  Előterjesztő:  Szabó András polgármester 

  Véleményezi: Képviselőtestület valamennyi bizottsága 

 

5. Javaslat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egészségügyi Szolgáltató Ki-
emelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának és 
könyvvizsgálójának megválasztására 
Előterjesztő: Szabó András polgármester  

 

6. Előterjesztés az „Építési vállalkozási szerződés a „Funkcióbővítő telepü-
lésfejlesztés Kunhegyes Városban” elnevezésű ÉAOP-5.1.1/G-2010-001 
számú program keretében történő „Hidra” szökőkút-szobor megalkotásá-
ra” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 

 Előterjesztő:  Szabó András polgármester 

 

7.  Előterjesztő a TIOP-1.1.1-09/1 azonosító számú pályázat keretében 
tanulói laptopok, szoftverek és egyéb informatikai berendezések 
beszerzése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapításáról  Előterjesztő: Szabó András polgármester 

 

8. Javaslat időszerű feladatok megoldására  
  Előterjesztő:  Szabó András polgármester 

 

 
Zárt ülés napirendi javaslata: 

 
1. Javaslat önkormányzati hatósági ügyekben hozott döntések ellen benyúj-

tott fellebbezések elbírálására  
  Előterjesztő:  Barta Ferenc aljegyző 

 

 
 
2.) Időpont:  2010. december 21. (kedd) 15.00 óra 
 Helye:  Városháza nagy tanácskozó terme 
 
Napirendi javaslat: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat hatáskörébe tartozó 2011. évi díjak megálla-

pítására  
Előterjesztő: Szabó András polgármester 

Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

   Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 

   Sport Bizottság 
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2. Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 
2011. évi I. félévi munkaprogramjára 
Előterjesztő: Szabó András polgármester 

 
3. Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzatának a köztisztviselői telje-

sítménykövetelmények alapját képező 2011. évi célok meghatározására  
 Előterjesztő:   Dr.Pénzes Tímea jegyző 

 
4. Javaslat Kunhegyes város 2011. évi kulturális és sport rendezvényeinek ter-

vezetére  
 Előterjesztő:  Szabó András polgármester 

 Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és  

    Sport Bizottság 

 

5. Javaslat Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő Kunhe-
gyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2011. évi munkaterv-
ének elfogadására 

 Előterjesztő: Szabó András polgármester 

 Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és  

    Sport Bizottság 

 

6. Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata 2011. év I. félévi kulturális- 
és sportrendezvényei költségvetés-tervezetéről 

Előterjesztő: Szabó András polgármester 

Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 

   Sport Bizottság 

 
7. Javaslat időszerű feladatok megoldására  
 Előterjesztő:  Szabó András polgármester 

 

 
 
3.) KÖZMEGHALLGATÁS 
 Időpont: 2010. december 21. (kedd) 17 óra 

Helye:  Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ nagy-
terme 

  
 Napirendi javaslat: 

Tájékoztató Kunhegyes Város Önkormányzata 2010. évi feladatainak telje-
sítéséről 

Előadó: Szabó András polgármester 

 

 
A munkatervben szereplő napirendek előterjesztéseinek leadási határideje: 
- a képviselőtestületi ülést megelőző 6. nap 
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- bizottság által előzetesen véleményezendő előterjesztések esetében a bizott-
sági ülést megelőző 5. nap.  

 
A képviselőtestület munkaprogramjában szereplő időpontoktól csak rendkívül 
indokolt esetben lehet eltérni, a napirendi pontok kiegészítését az aktuális ten-
nivalókhoz mérten a témafelelősök bevonásával kell megtenni. 

 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Képviselőtestület tagjai 
5. Szabó István, a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény, Szakiskola és Óvoda igazgatója 
6. Fábián-Major Anikó a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye vezetője 
7. Szentpéteriné Lévai Mária a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési 

Intézmény igazgatója 
8. Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek vezetői 
9. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
10. Szarka Tünde a Szakszervezeti Érdekegyeztető Tanács elnöke 
11. Önkormányzati munkabizottságok külső tagjai 
12. Kolozsvári Imre a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője 
13. Imre Péter a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány kuratóriuma elnöke 
14. Richter Sándor a JNSZ Megyei Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően 

Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 
 
 
TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a polgármesternek a 4 Sport Kft-ben betöltött vezető tiszt-
ségviselői megbízatásához való hozzájárulásról 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester érintettségére hivatkozva a napirend levezetését átadja Vincze 
László alpolgármester úrnak. 
 
Dr.Pénzes Tímea jegyző elmondja, az előterjesztés tartalmazza, hogy Szabó András pol-
gármester a 4 Sport Kft-ben vezetői megbízást tölt be, a törvény szerint ennek akadálya 
nincs, amennyiben a Tisztelt Képviselőtestület hozzájárul ahhoz, hogy ezt a tisztséget be-
töltse. Természetesen, ha hozzájárul a képviselőtestület esetleges érintettség esetén adott 
ügyben a polgármester úrnak kötelessége lesz jelezni összeférhetetlenségét.  
 
Kontra József észrevételezi, hogy nem ismeri a Kft. tevékenységi körét, azt célszerű lett 
volna az előterjesztéshez csatolni és úgy talán könnyebb volna a döntést meghozni.  
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Szabó András polgármester tájékoztatja a testületet, hogy miután már a szállodát eladta, 
ami szintén a 4 Sport Kft-hez tartozott, most már kizárólag sportrendezvények szervezésé-
vel foglalkozik a Kft., ami leginkább a Kun Kupa szervezésére korlátozódik. Ezen kívül 
szerveznek néha edzőtáborokat Budapestre. A Kft. elsődleges tevékenysége sportrendez-
vények szervezése.  
 
Dr.Pénzes Tímea jegyző kérdezi a polgármestertől, volt-e az elmúlt négy évben olyan 
rendezvénye a Kft-nek, amit helyi szinten szervezett.  
 
Szabó András polgármester válasza, hogy ilyen rendezvény nem volt. A Kft. székhelye is 
szolnoki.  
 
Vincze László alpolgármester miután további kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-
testület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja – miután Szabó András polgármester érintettsége 
kapcsán nem szavazott – egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal a határozati javaslatot el-
fogadja a következő határozatával: 
 
272/2010. (X.26.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
Szabó András polgármesternek a 4 Sport Kft-ben betöltött vezető tisztségviselői megbíza-
táshoz való hozzájárulásról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – a helyi önkormány-
zatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 33/A. §-a (2) bekezdése b) pontjában 
kapott jogkörében eljárva – 
 

h o z z á j á r u l 
 
ahhoz, hogy Szabó András polgármester a 4 Sport Kft. (5000 Szolnok, Alma u. 
29., Cg.: 16-09-002959, adószám: 11268842-2-16) ügyvezetői tisztségét a pol-
gármesteri tisztséggel egyidejűleg betöltse.  
 
Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Képviselőtestület tagjai 

 
 
 
Szabó András polgármester az ülés levezetését Vincze László alpolgármestertől átveszi. 
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TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a város 65 év feletti lakosainak karácsonyi megajándékozá-
sáról  
 

( írásban csatolva ) 
 
 

Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztés a korábbi évek hagyományának 
megfelelően a város 65 év feletti lakosainak karácsonyi megajándékozásáról szól. Ebből az 
alkalomból egy kétezer forint értékű gesztus értékű ajándékot adnak. Ebből az alkalomból 
egy szép zenés műsort is szoktak adni a Művelődési Központban. Az ünnepség a résztve-
vők szép száma miatt négy napra és körzetekre van elosztva, hogy ki, melyik napon vesz 
részt ezen a rendezvényen.  
 
Nagy Kálmán elmondja, az elmúlt évben nemcsak a 65 év felettiek kaptak ebből a cso-
magból, hanem feltérképezésre került a tartósan beteg gyerekeknek a megajándékozása is. 
Azt gondolja, hogy ebben az évben is célszerű lenne – miután mintegy 20 főről van szó – 
őket is felkeresni, hisz a családokon és magukon a gyerekeken is óriási teher van és jó len-
ne ezt is beleépíteni ebbe a programba.  
 
Szabó András polgármester az előterjesztést összekapcsolja Nagy Kálmán képviselő ja-
vaslatával, mert valóban ez így volt az elmúlt évben és jó lenne, ha nagyobb figyelmet for-
dítanának a tartósan beteg gyerekekre is. 
Aki így kiegészítve ezt az előterjesztett javaslatot elfogadja, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
273/2010. (X.26.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a város 65 év feletti lakosainak, valamint tartósan beteg gyermekek karácsonyi megajándé-
kozásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy a 
város 65 év feletti lakosait, valamint a hátrányos helyzetű tartósan beteg gyer-
mekeket kis értékű karácsonyi ajándékcsomaggal köszöntsék, amelyhez a 
pénzügyi fedezetet a város 2011. évi költségvetésében biztosítja.  
 
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a karácsonyi 
ajándékozás lebonyolításához kapcsolódó feladatok ellátásával. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Földi Zsuzsanna tanácsos 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
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TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat időszerű feladatok ellátására 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
14/1. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztés a Vásárhely Terv megvalósításához 
kapcsolódik, amely a belvízelvezetés problémáját érinti Kunhegyesen. Itt most a második 
ütem folyik, a JNSZ Megyei önkormányzatok pályázatában Kunhegyes a gesztor. Az elő-
terjesztéshez kapcsolódóan négy döntés meghozatala szükséges ahhoz, hogy a pályázat 
haladjon. 
Az első döntés a hirdetmény nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárás kiírásáról szól. Miu-
tán kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a közbeszerzési eljárás 
kiírásáról a határozati javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
274/2010. (X.26.) 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, ÉAOP-5.1.2/D3-09-1f-2009-0001 azonosító 
számú pályázathoz kapcsolódóan a projekt megvalósítását megalapozó kiviteli tervdoku-
mentáció elkészítése” tárgyában hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás kiírá-
sáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő, a Közbeszerzésekről szó-
ló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján megalkotott Közbe-
szerzési Szabályzat alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljá-
rást indít a „A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztéséhez kapcsolódó bel- és csa-
padékvíz rendezés Jász-Nagykun-Szolnok Megyében I. ütem című, ÉAOP-
5.1.2/D3-09-1f-2009-0001 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan a pro-
jekt megvalósítását megalapozó kiviteli tervdokumentáció elkészítése” tárgyá-
ban. 
 
Az eljárás lefolytatásának biztosításával a Képviselőtestület Szabó András pol-
gármestert bízza meg. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
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4. Bíráló Bizottság elnöke 
5. Bíráló Bizottság tagjai 
6. Abádszalók Város Önkormányzata 5241 Abádszalók, Deák Ferenc utca 12. 
7. Tiszasüly Község Önkormányzata 5061 Tiszasüly, Kíséri út 21. 
8. Vezseny Község Önkormányzata 5093 Vezseny, Templom u. 1. 
9. Jászkisér Város Önkormányzata 5137 Jászkisér, Fő út 7. 
10. Tiszabura Község Önkormányzata 5235 Tiszabura, Kossuth Lajos utca 52. 
11. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 

 
 
 
Szabó András polgármester elmondja a következő határozat a közbeszerzési eljárásban 
működő bíráló bizottság létrehozása. 
 
Dr.Pénzes Tímea jegyző elmondja, a határozati javaslatban úgy szerepel, hogy a települé-
sek részéről delegált személyek lesznek a tagjai a bíráló bizottságnak. A polgármesterek 
automatikusan a konzorcium tagjai, de a bíráló bizottság szempontjából más személy dele-
gálásával is élhet az adott önkormányzat. Szabó András polgármester úr az, aki a konzor-
ciumot vezeti, mint a gesztor település polgármestere. Ilyen szempontból Kunhegyes Város 
delegált tagja automatikusan polgármester úr.  
 
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a bíráló bizottság határo-
zati javaslatban szereplő összetételét fogadják el. 
Kéri a képviselőtestület tagjainak döntését. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a határozati javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő 
szavazattal elfogadja a következő határozatával: 
 
275/2010. (X.26.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
„A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztéséhez kapcsolódó bel- és csapadék víz rendezés 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyében I. ütem című, ÉAOP-5.1.2/D3-09-1f-2009-0001 azono-
sító számú pályázathoz kapcsolódóan a projekt megvalósításához szükséges közbeszerzési 
eljárásokhoz bíráló bizottság létrehozásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Közbeszerzésekről 
szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján megalkotott Közbeszerzési Szabályzat 
alapján „A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztéséhez kapcsolódó bel- és csapa-
dékvíz rendezés Jász-Nagykun-Szolnok Megyében I. ütem című, ÉAOP-
5.1.2/D3-09-1f-2009-0001 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan a pro-
jekt megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárásokhoz bíráló bizottságot 
hoz létre az alábbiak szerint: 
 
Elnök: Kunhegyes Város Önkormányzata által delegált tag 
 
Tagjai: Kunhegyes Város Jegyzője 
  Abádszalók Város Önkormányzata által delegált tag 
  Tiszasüly Község Önkormányzata által delegált tag 
  Vezseny Község Önkormányzata által delegált tag 
  Jászkísér Város Önkormányzata által delegált tag 
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  Tiszabura Község Önkormányzata által delegált tag 
  Nagy István pályázati koordinátor, környezetmérnök 
  Karancsi Tamás pénzügyi szakértő, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei  

Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 
Dr.Stiegler Beáta hivatalos közbeszerzési tanácsadó, Jász-Nagykun- 
Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit   
Kft.  
 

Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Bíráló Bizottság elnöke 
5. Bíráló Bizottság tagjai 
6. Abádszalók Város Önkormányzata 5241 Abádszalók, Deák Ferenc u. 12. 
7. Tiszasüly Község Önkormányzata 5061 Tiszasüly, Kíséri út 21. 
8. Vezseny Község Önkormányzata 5093 Vezseny, Templom u. 1. 
9. Jászkísér Város Önkormányzata 5137 Jászkísér, Fő út 7. 
10. Tiszabura Község Önkormányzata 5235 Tiszabura, Kossuth L. u. 52. 
11. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 

 
 
 
Szabó András polgármester a következő döntés meghozatalának időtartamára – miután 
személyesen érintett – az ülés levezetését átadja Vincze László alpolgármesternek. 
 
Vincze László alpolgármester Dr.Pénzes Tímea jegyző által elmondottakhoz kapcsolódóan 
javasolja, hogy Kunhegyes Város Önkormányzata által delegált tag Szabó András polgár-
mester legyen, aki egyben a bíráló bizottság elnöke is lesz.  
Aki a javaslattal egyetért, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja – miután Szabó András polgármester a döntés 
meghozatalában érintett, nem szavazott – egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal a javasla-
tot elfogadja a következő határozatával: 
 
276/2010. (X.26.) 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, ÉAOP-5.1.2/D3-09-1f-2009-0001 azonosító 
számú pályázathoz kapcsolódóan a projekt megvalósításához szükséges közbeszerzési eljá-
rásokhoz létrehozandó bíráló bizottságba tag delegálásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Vásárhelyi Terv 
Továbbfejlesztéséhez kapcsolódó bel- és csapadékvíz rendezés Jász-Nagykun-
Szolnok Megyében I. ütem című, ÉAOP-5.1.2/D3-09-1f-2009-0001 azonosító 
számú pályázathoz kapcsolódóan a projekt megvalósításához szükséges közbe-
szerzési eljárásokhoz létrehozandó bíráló bizottság elnöki posztjára 
 

Szabó András polgármester-t 
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delegálja. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Bíráló Bizottság elnöke 
5. Bíráló Bizottság tagjai 
6. Abádszalók Város Önkormányzata 5241 Abádszalók, Deák Ferenc u. 12. 
7. Tiszasüly Község Önkormányzata 5061 Tiszasüly, Kíséri út 21. 
8. Vezseny Község Önkormányzata 5093 Vezseny, Templom u. 1. 
9. Jászkísér Város Önkormányzata 5137 Jászkísér, Fő út 7. 
10. Tiszabura Község Önkormányzata 5235 Tiszabura, Kossuth L. u. 52. 
11. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 

 
 
 
Vincze László alpolgármester a képviselőtestületi ülés további vezetését átadja Szabó 
András polgármesternek. 
 
Szabó András polgármester elmondja, a korábbi döntésükkel egy újabb közbeszerzési 
eljárás kiírásáról döntöttek és ennek megfelelően az önkormányzat 2010. évi közbeszerzési 
tervét módosítani szükséges. 
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a módosított közbeszerzési tervet fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
277/2010. (X.26.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata 2010. évi közbeszerzési tervének módosításáról.  
 

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

e l f o g a d j a. 
 
A képviselőtestület ezzel egyidejűleg a 250/2010. (IX.27.) Kt. határozatát hatá-
lyon kívül helyezi.  
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
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6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
 

 
 
 
14/2. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, szükségessé vált az általános iskola alapító okiratá-
nak módosítása, mivel az Ady Iskola kikerült az oktatásból és így az alapító okiratot is 
módosítani szükséges.  
Az előterjesztést az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizott-
ság véleményezte. 
 
Szabó István bizottsági elnök elmondja, a bizottság az előterjesztést megtárgyalta és azt a 
képviselőtestületnek támogatásra javasolja. 
 
Szabó András polgármester miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület 
tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
278/2010. ( X.26.) Kt. határozat 

a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola alapí-
tó okiratának módosítására 

 
 

1./ Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a közoktatásról szóló 
többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés a.) pont-
jában foglalt jogkörében eljárva a fenntartásában álló Kunhegyesi Általános 
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola Alapító Okira-
tot Módosító Okiratát jelen határozat 1. számú melléklete szerinti tarta-
lommal  

 
jóváhagyja. 

 
2./ Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a közoktatásról szóló 

többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés a.) pont-
jában foglalt jogkörében eljárva a fenntartásában álló Kunhegyesi Általános 
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola módosítások-
kal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jelen határozat 2. szá-
mú melléklete szerinti tartalommal 

 
jóváhagyja. 

 
 

3./ Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete ezzel egyidejűleg 
hatályon kívül helyezi a 223/2010. (IX.14.) határozattal kiadott alapító 
okiratot. 
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Erről értesül: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Szabó István igazgató 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
6. Molnár János költségvetési csoportvezető 
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
8. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
9. Fűtő Georgina ügykezelő 

 
 
 
14/3. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, az általános iskola pedagógiai programjának módo-
sításáról szóló előterjesztést az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság szintén véleményezte. 
 
Szabó István bizottsági elnök tájékoztatja képviselőtársait, hogy az előterjesztést a bizott-
ság egyöntetűen elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.  
 
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javaslatot 
fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
279/2010. (X.26.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola Peda-
gógiai Program módosításának engedélyezése. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a fenntartásában mű-
ködő Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 
Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítását 
 

e n g e d é l y e z i. 
 
Határidő:  2010. december 31.  
Felelős:  Szabó István igazgató 
 
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 ügykezelő 
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14/4. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, a 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról kell 
dönteni. 
 
Dr.Pénzes Tímea jegyző a jogszabályi hivatkozásokon túlmenően még azt szeretné jelezni 
a képviselőtestület felé, hogy a keretjogszabályok bár még nem változtak, de nem volt 
könnyű a belső ellenőrrel közösen ezt az ütemtervet megalkotni, hiszen az önkormányzat-
hoz épp novemberben érkezik egy célvizsgálat céljából az Állami Számvevőszék, aminek 
megállapításai befolyásolni fogják a fókuszálandó területeket. Másrészt az ország költség-
vetési koncepciójának ismeretében érdemes és hatékony megalkotni ezt az ütemtervet, 
azonban ezen ismeret birtokában még nincsenek. November 15. az önkormányzati törvény 
értelmében ennek a belső ellenőrzési ütemtervnek az elfogadási határideje. Addig az ön-
kormányzatnak már nem lesz soros ülése és mindenképpen szerette volna, ha a képviselő-
testület elé kerül azzal a megjegyzéssel, amennyiben a jogszabályi környezet változni fog, 
és amennyiben a Magyar Köztársaság költségvetési koncepciója indokolttá teszi, akkor 
még egyszer megtárgyalásra fogja javasolni a képviselőtestületnek. 
 
Szabó András polgármester miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület 
tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
280/2010. (X.26.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata 2011. évi belső ellenőrzési terve jóváhagyásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – a költségvetési 
szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm.rendelet vonatkozó 
rendelkezései alapján – a 2011. évi belső ellenőrzési tervét a melléklet szerinti 
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 
5. Polgármesteri Hivatal szervezeti egység vezetői 
6. Önkormányzat által fenntartott intézmények vezetői 
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Szabó András polgármester örömmel konstatálja, hogy első ülésén az új képviselőtestület 
jól és hatékonyan dolgozott, megköszöni mindannyiójuk munkáját. Bejelenti, hogy a nyil-
vános ülést követően zárt ülés megtartására kerül sor. 
A meghívott jelenlévőknek megköszöni az ülésen való részvételt és a képviselőtestület 
nyilvános ülését 15 óra 50 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/824/34/2010. 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

 

2010. október 26-án megtartott nyilvános  
ülésének 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
 

Sorszám: 21. 
 

HATÁROZATOK MUTATÓJA 
 
Határozat 
száma 

Határozat tárgya Kódszám 

261/2010. Kunhegyes Város Óvodai Intézménye szakmai beszámolójá-
nak elfogadására 

C 6 

262/2010. a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Szakiskola  2009/2010-es tanévről szóló szak-
mai beszámolójának elfogadására 

C 6 

263/2010. Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő 
nevelési-oktatási intézmények tanévindításáról 

C 6 

264/2010. Kunhegyes Város Önkormányzata által alapított Tehetség-
gondozó Ösztöndíjának 2010-2011- es tanévi odaítélésről 

Z 1 

265/2010. Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Isko-
la, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium létszámcsökken-
téséhez kapcsolódó nyilatkozatról 

Z 1 

266/2010. az Észak- Alföldi Operatív Program támogatási rendszerében 
nyertes „ A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény, Szakiskola, Óvoda mikrotérségi 
társulás új tornatermének építése, feladat-ellátási helyeinek 
felújítása, bővítése” című ÉAOP 4.1.1/2F-2f-2009-0049 
azonosító jelű pályázathoz kapcsolódó , a Tiszafüredi 
Városfejlesztési Kft-vel kötött szerződés módosítása 

A 15 

267/2010. Kunhegyes 2010 karácsonyi díszkivilágítás eszközeinek fel- 
és leszerelésére benyújtott árajánlatok elbírálása tárgyában 

D 7 

268/2010. Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által támoga-
tott leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának 
(LEKI) „ESZ-KÖZ-CÉL 2009” című pályázathoz kapcsolódó 
szállítási szerződések módosításáról 

A 15 

269/2010. a Baromfiudvar 2002 Kft-vel kötött szállítási szerződés mó-
dosításáról 

D 7 
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270/2010. a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Szakiskola tagintézményeinél lévő létszám-
csökkentésről szóló 205/2010. (VIII.09.) Kt. határozat módo-
sításáról 

Z 1 

271/2010. a képviselőtestület 2010. év hátralévő időszakára vonatkozó 
munkaprogramjáról 

A 19 

272/2010. Szabó András polgármesternek a 4 Sport Kft-ben betöltött 
vezető tisztségviselői megbízatáshoz való hozzájárulásról 

A 14 

273/2010. a város 65 év feletti lakosainak, valamint tartósan beteg 
gyermekek karácsonyi megajándékozásáról 

Z 1 

274/2010. „A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztéséhez kapcsolódó bel- és 
csapadékvíz rendezés Jász-Nagykun-Szolnok megyében I. 
ütem című, ÉAOP-5.1.2/D3-09-1f-2009-0001 azonosító szá-
mú pályázathoz kapcsolódóan a projekt megvalósítását meg-
alapozó kiviteli tervdokumentáció elkészítése” tárgyában hir-
detmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás kiírásáról 

D 5 

275/2010. „A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztéséhez kapcsolódó bel- és 
csapadék víz rendezés Jász-Nagykun-Szolnok Megyében 
I. ütem című, ÉAOP-5.1.2/D3-09-1f-2009-0001 azonosító 
számú pályázathoz kapcsolódóan a projekt megvalósításához 
szükséges közbeszerzési eljárásokhoz bíráló bizottság létre-
hozásáról 

D 5 

276/2010. A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztéséhez kapcsolódó bel- és 
csapadékvíz rendezés Jász-Nagykun-Szolnok Megyében I. 
ütem című, ÉAOP-5.1.2/D3-09-1f-2009-0001 azonosító szá-
mú pályázathoz kapcsolódóan a projekt megvalósításához 
szükséges közbeszerzési eljárásokhoz létrehozandó bíráló 
bizottságba tag delegálásáról 

D 5 

277/2010. Kunhegyes Város Önkormányzata 2010. évi közbeszerzési 
tervének módosításáról 

D 5 

278/2010. a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Szakiskola alapító okiratának módosításáról 

L 5 

279/2010. a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Szakiskola Pedagógiai Program módosításának 
engedélyezése 

J 4 

280/2010. Kunhegyes Város Önkormányzata 2011. évi belső ellenőrzési 
terve jóváhagyásáról 

D 1 

 


