
 
 

Jegyzőkönyv 
 
 
 
 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. január 17-én 
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 képviselők. 

 
Jelen vannak továbbá: Dr.Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Répászky Gabri-

ella törzskari csoportvezető, Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportveze-
tő, Fábián-Major Anikó a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye intéz-
ményvezetője, Szabó József a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány cso-
portvezetője tanácskozási joggal meghívottak, valamint Páliné Házi Judit 
jegyzőkönyvvezető és 3 fő érdeklődő. 

 

 

 
Szabó András polgármester köszönti a képviselőtestületi ülésen megjelent önkormányzati 
képviselőket, meghívott jelenlévőket. 
Megállapítja, hogy a képviselőtestületnek hét tagja jelen van, Nagy Kálmán és Dr.Horváth 
Lajos perceken belül csatlakozik az üléshez.  
A képviselőtestület ülése határozatképes, a nyilvános ülést 15 órakor megnyitja. 
 
Elmondja, ebben az évben az első ülése a képviselőtestületnek, igen sokszor kell találkoz-
niuk, mint ahogy az elmúlt évben is tették azt azért, hogy a feladataikat megoldják.  
 
A napirendre vonatkozóan javasolja, hogy az írásban megküldött meghívóban feltüntetett 
napirendi pontokat tárgyalják meg. 
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a napirendi javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a napirendi javaslatot egyhangúlag, hét igenlő sza-
vazattal elfogadja.  
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ELSŐ NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés az önkormányzat intézményeiben biztosított gyermekétkez-
tetés térítési díjairól szóló 4/2010. (II.16.) rendelet módosításáról 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, a rendelet tervezet a gyermekétkeztetés térítési 
díjainak módosítását tartalmazza a bölcsődei konyha vonatkozásában, és az a mai napon 
hatályba is lépne. 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a rendelet terveze-
tet fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a rendeletet egyhangúlag, hét igenlő szavazattal – 
minősített többséggel – elfogadja és megalkotja 
 
KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

 
1/2011. (I.17.) 

önkormányzati rendeletét 
 

az önkormányzat intézményeiben biztosított gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 
4/2010. (II.16.) rendelet módosításáról 

 
 
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
 
Dr.Horváth Lajos önkormányzati képviselő a tanácskozó terembe megérkezett, ezzel a 
képviselőtestület létszáma nyolc főre változott. 
 
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a 2011. évi iskolatej program indításáról 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, az iskolatej programhoz való csatlakozásról kell 
dönteni. Az iskola mind a négy tagintézménye részt kíván venni a programban.  
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Kontra József véleménye, hogy nagyon nagy szükség van erre a programra, hisz mind-
annyian tudják, sajnos nagyon sok gyereknek csak ennyi a reggelije. Mindenféleképpen 
támogatni indokolt ezt a programot. 
 
Szabó András polgármesternek is hasonló a véleménye, sajnos azonban van olyan gyerek, 
aki csak a kólát issza és nagyon jó volna, ha rászoknának a tejre, tejtermékekre.  
 
Kontra József kiegészítve korábbi hozzászólását kiegészítve elmondja, gyakorlatból töb-
ben tudják, főleg pedagógusok, viszont nagyon lényeges kulcskérdés a változatosság. A 
menüt illetően illik vigyázni, hogy egymást követő napokon ne mindig ugyanazt kapják a 
gyerekek. Ne járjanak úgy vele, mint az almaprogrammal, mert minden nap nem eszi meg 
a gyerek az almát. Ezt csak szülői és pedagógusi észrevételként jegyezte meg.  
 
Szabó András polgármester miután más hozzászólás nem volt, kéri a képviselőtestület 
tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
1/2011. (I.17.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a 2011. I. félévi iskolatej program indításáról. 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 44/2010. 
(XII.22.) VM rendelet alapján 2011. január 01 – 2011. június 15-ig tartó 
időszakra a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Szakiskola kunhegyesi tagintézményében tanuló általános 
iskolás (1-8. évfolyam) gyermekek vonatkozásában elindítja az iskolatej 
programot az alábbi megrendelni kívánt mennyiségben: 

a. Dózsa Tagintézmény:  240 fő 
b. Kossuth Tagintézmény:  165 fő 

 
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 44/2010. 

(XII.22.) VM rendelet alapján 2010. II. félévre a Kunhegyesi Általános 
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola Tiszaroffi 
és Tiszagyendai Tagintézményénél tanuló általános iskolás (1-8. évfo-
lyam) gyermekek vonatkozásában elindítja 2011. január 01 – 2011. jú-
nius 15. közötti időszakra az iskolatej programot az alábbi megrendelni 
kívánt mennyiségben: 

a. Tiszaroffi Tagintézmény:  80 fő 
b. Tiszagyendai Tagintézmény: 80 fő 

 
3. Az iskolatej program koordinálása, lebonyolítása a Gazdasági Osztály 

feladata. 
 

4. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza 
Kunhegyes Város Polgármesterét a szállítási szerződések aláírására. 
Felelős:  Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
Határidő:  azonnal 
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Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Kamarás Zsolt Tiszaroff Önkormányzat polgármestere 
3. Pisók István Tiszagyenda Önkormányzat polgármestere 
4. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
5. Barta Ferenc aljegyző 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
7. Molnár János költségvetési csoportvezető 
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
 
HARMADIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszeré-
ben nyertes „A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény, Szakiskola, Óvoda mikrotérségi társulás új tornatermének 
építése, feladatellátási helyeinek felújítása, bővítése” című ÉAOP-
4.1.1/2F-2f-2009-0049 azonosító jelű pályázathoz a „Kunhegyes 2009 
Konzorcium”-mal kötött vállalkozási szerződés negyedik számú módosí-
tásáról 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, lényegében ezen napirendi pont megtárgyalására 
kellett valójában összehívni a soron kívüli ülést. Egy pályázathoz kapcsolódóan a határidő 
módosítása szükséges. Az előterjesztés tartalmazza, hogy erre miért van szükség. A január 
17-ére megjelölt határidőt, a műszaki átadás-átvétel időpontját kell január 27-ére módosí-
tani.  
 
Metzinger Ferenc elmondja, a múlt héten pénteken volt kinn a tornateremben és örömmel 
tapasztalta, hogy jó állapotban van. Amit látott, az már úgy tűnt működő, egy-két festege-
tés volt még, amit csináltak. A kérdése az, biztos, hogy be lesz fejezve a megjelölt időpon-
tig, hogy ne kelljen még egyszer határidőt módosítani. 
 
Szabó András polgármester válasza, a műszaki ellenőr megkérdezte a fővállalkozót, aki 
azt válaszolta, hogy meglesz. Ő maga már hamarabb is szerette volna befejezni, ha emlé-
keznek rá, már volt egy határidő módosítás. Az első határidő 2010. december 6. volt. Ak-
kor is kétkedve fogadta azt, hogy akkorára kész lesz. De mint nem szakértő, mint amatőr 
megfigyelő úgy gondolja, hogy kész lesz.  
 
Nagy Kálmán önkormányzati képviselő megérkezett, ezzel a képviselőtestület létszáma 
kilenc főre változott. 
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Szabó András polgármester miután további hozzászólás nem volt kéri a képviselőtestület 
tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot nyolc igenlő szavazattal, egy tartóz-
kodás mellett elfogadja a következő határozatával: 
 
2/2011. (I.17.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében nyertes „A Kunhegyesi Álta-
lános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Óvoda mikrotérségi tár-
sulás új tornatermének építése, feladat-ellátási helyeinek felújítása, bővítése” című ÉAOP 
4.1.1/2F-2f-2009-0049 azonosító jelű pályázathoz a „Kunhegyes 2009 Konzorcium”-mal 
kötött Vállalkozási Szerződés negyedik számú módosításáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul a Kunhe-
gyes 2009 Konzorcium-mal 2009. december 23-án kötött Vállalkozási Szerző-
dés negyedik számú módosításához az alábbiak szerint: 
 
1. Kunhegyes Város Önkormányzata hozzájárul, hogy a Kunhegyes – Tisza-

gyenda – Tiszaroff Önkormányzatok Konzorciuma – mint a projekt 
megvalósítására létrehozott konzorcium – a Kunhegyes 2009 Konzorci-
ummal 2009. december 23-án megkötött vállalkozási szerződés 1.2. pontját 
a következő szerint módosítsa: 
- az 1. rész tekintetében a műszaki átadás-átvétel napja 2011. január 17. 

helyébe 2011. január 27-e lép.  
 

2. Jelen határozat mellékleteként csatolt Építési Vállalkozási Szerződés módo-
sítása 4. aláírást követően az Építési Vállalkozási Szerződés mellékletét ké-
pezi. 
 

3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza 
Szabó András polgármestert az Építési Vállalkozási Szerződés negyedik 
számú módosításának aláírására, valamint ennek a pályázat Támogatási 
Szerződésével kapcsolatosan a Közreműködő Szervezet felé történő válto-
zás-bejelentés megtételére. 

 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Tiszagyenda Község Önkormányzata 5233 Tiszagyenda, Gorkij u. 20. 
5. Tiszaroff Község Önkormányzata 5234 Tiszaroff, Szabadság u. 22. 
6. Kunhegyes 2009. Konzorcium tagjai 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
9. Tóthné Hegedűs Mária könyvvizsgáló 6791 Szeged, István u. 21. 
10. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
11. Oláh Katalin pénzügyi vezető 
12. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
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NEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Egyebek, szükség szerint megoldandó kérdések 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
4/1. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, a tornateremmel kapcsolatban a korábbiakban már 
foglalkoztak vele, hogy van a műszaki átadás és van egy záró rendezvény sorozat, amit a 
Projekt Dekor Kft. végez. Nyilván, ha a műszaki átadás tolódik, akkor értelemszerűen en-
nek is tolódnia kell. A dokumentumok alapján március 31. lenne a végső befejezés és a 
záróünnepség is ezen belül lesz.  
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: 
 
 
3/2011. (I.17.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében nyertes, a „Kunhegyesi Álta-
lános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Óvoda mikrotérségi tár-
sulás új tornatermének építése, feladat-ellátási helyeinek felújítása, bővítése” című, ÉAOP-
4.1.1/2F-2f-2009-0049 azonosító jelű pályázat keretében a Projekt Dekor Kft-vel kötött, 
rendezvényszervezés feladatainak ellátása tárgyú megbízási szerződés I.sz. módosításáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul a Projekt 
Dekor Kft-vel 2010. január 18. napján kötött Megbízási Szerződés I. számú 
módosításához az alábbiak szerint: 
 
1. Kunhegyes Város Önkormányzata hozzájárul, hogy Kunhegyes Város Pol-

gármestere – mint Konzorcium-vezető – a Projekt Dekor Kft-vel 2010. ja-
nuár 18. napján kötött Megbízási Szerződés 5. pontját a következő szerint 
módosítsa: 
- Tervezett befejezés: a pályázat, Támogatási Szerződésben megjelölt fi-

zikai megvalósulásának tervezett napja. 
 
2. Jelen határozat mellékleteként csatolt Megbízási Szerződés I. sz. módosítás 

aláírást követően a Megbízási Szerződés mellékletét képezi.  
 

3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza 
Szabó András polgármestert a Megbízási Szerződés I. számú módosításá-
nak aláírására. 
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Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Tiszagyenda Község Önkormányzata 5233 Tiszagyenda, Gorkij u. 20. 
5. Tiszaroff Község Önkormányzata 5234 Tiszaroff, Szabadság u. 22. 
6. Kunhegyes 2009. Konzorcium tagjai 
7. Projekt Dekor Kft. 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György u. 50/a. 
8. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
9. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
10. Tóthné Hegedűs Mária könyvvizsgáló 6791 Szeged, István u. 21. 
11. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
12. Oláh Katalin pénzügyi vezető 
13. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 

 
 
 
4/2. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, az eszközbeszerzés tárgyában kötött szállítási szer-
ződést 1 Ft miatt kellett módosítani.  
 
Dr.Pénzes Tímea jegyző magyarázatként elmondja, a közbeszerzés eredményeképpen 
megkötött szerződés esetében szükséges ezt a módosítást végrehajtani.  
 
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az előterjesztett határo-
zati javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
4/2011. (I.17.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
az ÉAOP-4.1.2F-2008-0212 pályázat keretében megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódó 
eszközbeszerzés tárgyában kötött szállítási szerződés módosításáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul a Linea 
Bútor Kft-vel 2009. augusztus 18-án az „ÉAOP-4.1.2F-2008-0212 pályázat ke-
retében megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódó eszközbeszerzés” tárgyában 
kötött szállítási szerződés módosításához az alábbiak szerint: 
 
A Szerződés 2.1. pontja helyébe a következő lép: 
„Szerződő felek az 1. pontban meghatározott termékek vételárát a négy teljesí-
tési hely tekintetében mindösszesen nettó 15.333.774 Ft + 3.833.444 Ft (25 % 
ÁFA) = bruttó 19.167.218 Ft összegben, azaz: Tizenkilencmillió-
egyszázhatvanhétezer-kettőszáztizennyolc forint összegben határozták meg.” 
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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. Linea Bútor Kft. 9011 Győr, Dózsa Major hrsz 01052/16. 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
7. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 

 
 
 
Szabó András polgármester bejelenti, a nyilvános ülésre tervezett munkáját a képviselő-
testület elvégezte. Megköszöni a megjelentek részvételét és a képviselőtestület nyilvános 
ülését 15 óra 10 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
S z a b ó   András      Dr. P é n z e s   Tímea 
polgármester       jegyző 
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Iktatószám: KVÖ/454/1/2011. 
 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

 

2011. január 17-én megtartott nyilvános  
ülésének 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
 

Sorszám: 1. 
 

RENDELETEK MUTATÓJA 
 
 
Rendelet 
száma 

Rendelet tárgya Kódszám 

1/2011. Az önkormányzat intézményeiben biztosított gyermekétkezte-
tés térítési díjai 

H 6 

 

HATÁROZATOK MUTATÓJA 
 
Határozat 
száma 

Határozat tárgya Kódszám 

1/2011. a 2011. I. félévi iskolatej program indításáról Z 1 
2/2011. az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében 

nyertes „A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény, Szakiskola, Óvoda mikrotérségi tár-
sulás új tornatermének építése, feladat-ellátási helyeinek fel-
újítása, bővítése” című ÉAOP 4.1.1/2F-2f-2009-0049 azono-
sító jelű pályázathoz a „Kunhegyes 2009 Konzorcium”-mal 
kötött Vállalkozási Szerződés negyedik számú módosításáról 

A 15 

3/2011. az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében 
nyertes, a „Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény, Szakiskola, Óvoda mikrotérségi tár-
sulás új tornatermének építése, feladat-ellátási helyeinek fel-
újítása, bővítése” című, ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0049 azono-
sító jelű pályázat keretében a Projekt Dekor Kft-vel kötött, 

A 15 
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rendezvényszervezés feladatainak ellátása tárgyú megbízási 
szerződés I.sz. módosításáról 

4/2011. az ÉAOP-4.1.2F-2008-0212 pályázat keretében megvalósuló 
fejlesztésekhez kapcsolódó eszközbeszerzés tárgyában kötött 
szállítási szerződés módosításáról 

A 15 

 


