
 
 

Jegyzőkönyv 
 
 
 
 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. február 1-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: Barta Ferenc aljegyző, Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályve-

zető, Molnár Szilvia igazgatási osztályvezető, Répászky Gabriella törzska-
ri csoportvezető, Túri Gézáné a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye in-
tézményvezető helyettese, Szabó József a „Kunhegyes Városért” Közala-
pítvány csoportvezetője tanácskozási joggal meghívottak, valamint Páliné 
Házi Judit jegyzőkönyvvezető és 3 fő érdeklődő. 

 
 

 
Szabó András polgármester köszönti a soron kívüli képviselőtestületi ülésen megjelent 
önkormányzati képviselőket, meghívott jelenlévőket. Már előzőleg is jelezték, hogy a vis 
maior pályázat benyújtásához rendkívüli ülést kell összehívni, de néhány más téma is ke-
rült hozzá.  
Megállapítja, hogy a képviselőtestület teljes létszámban, kilenc fővel jelen van, a képvise-
lőtestület ülése határozatképes, a nyilvános ülést 15 órakor megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a képviselőtestület az írásban megküldött meghívóban feltüntetett napiren-
di pontokat tárgyalja meg.  
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a napirendi javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a napirendi javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő 
szavazattal elfogadja. 
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ELSŐ NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 
szóló 8/2010. (I.28.) Kormányrendelet előírásainak megfelelő támogatási 
igény benyújtásához (kizárólag ár- és belvíz miatti védekezési költségek 
vonatkozásában) 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester, mint ahogy jelezte, a vis maior pályázattal kapcsolatban kel-
lett összehívni a soron kívüli ülést. A tegnapi napon le lett zárva, az elszámolás megtörtént, 
mivel az előterjesztés készítésekor még nem álltak rendelkezésre a számok, azokat ismerte-
ti. Saját forrás összege: 156.770 Ft, vis maior igény: 1.410.930 Ft, források összesen: 
1.567.700 Ft. Tehát az önkormányzat igénye 1.410.930 Ft, amelyben benne van az üzem-
anyag díja, élőmunka, gépi munka díja. 
Sajnos a védekezési munkálatokkal nem tudnak megállni, a hétvégére további gondok le-
hetnek, esőt és olvadást mond a meteorológia.  
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: 
 
23/2011. (II.01.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010. (I.28.) kormány-
rendelet előírásainak megfelelő támogatási igény benyújtásáról (kizárólag ár- és belvíz 
miatti védekezési költségek vonatkozásában). 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata úgy határozott, hogy a vis maior tartalék 
címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 
A káresemény megnevezés: „az előre nem látható természeti vagy más eredetű 
veszély miatti szükségessé váló védekezés”. 
A vis maior esemény jellege: belvízelhárítás, védekezés 
 
A káresemény forrásösszetétele: védekezés előzetesen becsült költségigé-
nye 
 

adatok Ft-ban 
Megnevezés 2011. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg nél-
kül) 

500.000 Ft 10 % 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0 % 
Egyéb forrás 0 Ft 0 % 
Vis maior igény 4.500.000 Ft 90 % 
Források összesen: 5.000.000 Ft 100 % 
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A káresemény forrásösszetétele: kizárólag a védekezési költségek vonatko-
zásában 2011. január 31-ig kiállított számlák összesítése alapján (jelen ál-
lapot szerint) 
 

adatok Ft-ban 
Megnevezés 2011. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg nél-
kül) 

156.770 Ft 10 % 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0 % 
Egyéb forrás 0 Ft 0 % 
Vis maior igény 1.410.930 Ft 90 % 
Források összesen: 1.567.700 Ft 100 % 
 
-  A költségvetés alapján a védekezési költségek összege: 1.567.700 Ft, mely-

nek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja biztosítani. 
 

-  A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel kapcsolatban az Önkor-
mányzat biztosítással rendelkezik / nem rendelkezik. 

 
-  Az adott káreseményre biztosítási összeget igényelt / nem igényelt. 
 
-  A testület a saját forrás összegét a 2011. évi költségvetésében biztosítja. 
 
-  A testület felhatalmazza Szabó András polgármestert az igénybejelentés be-

nyújtására.  
 

 
Erről értesülnek: 
 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Belügyminisztérium 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Barta Jenő a Városi Építési Hivatal vezetője 
7. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
8. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 

 
 
 
Szabó András polgármester javasolja, hogy a 2.), 3.), 4.) és 5.) napirendi pontokat, miután 
azok egy pályázathoz kapcsolódnak csak különböző intézmények részvételével együttesen 
tárgyalja meg a képviselőtestület. 
Kéri az ügyrendi javaslat támogatását. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja az ügyrendi javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő 
szavazattal elfogadja. 
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MÁSODIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzatának Polgármesteri Hiva-
tala részére számítástechnikai infrastruktúra fejlesztéséhez benyújtandó 
pályázat tárgyában  
 

( írásban csatolva ) 
 

 
HARMADIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában álló 
Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 
Szakiskola részére számítástechnikai infrastruktúra fejlesztéséhez be-
nyújtandó pályázat tárgyában 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában álló 
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye részére számítástechnikai infrast-
ruktúra fejlesztéséhez benyújtandó pályázat tárgyában 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában álló 
Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény részére számí-
tástechnikai infrastruktúra fejlesztéséhez benyújtandó pályázat tárgyá-
ban 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, a Civilcom Egyesület hirdetett meg egy pályázatot 
számítástechnikai infrastruktúra fejlesztésére. Ezt a lehetőséget kívánja kihasználni szinte 
minden önkormányzati intézmény.  
Miután az előterjesztésekhez kapcsolódóan kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtes-
tület tagjait döntsenek. A döntéseket egyenként hozzák meg. 
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Elsőként kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a Polgármesteri Hivatal pályázatát támogas-
sák. 
Aki egyetért a javaslattal, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
24/2011. (II.01.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a Kunhegyes Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala részére számítástechnikai 
infrastruktúra fejlesztéséhez benyújtandó pályázatról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
CIVILCOM EGYESÜLET által meghirdetett „Szervezetek/intézmények 
komplex számítástechnikai infrastruktúra fejlesztése” című pályázati felhívásra 
Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatala (5340 Kunhegyes Szabadság tér 1.) a 
kiírás szerinti feltételeknek megfelelően pályázatot nyújtson be 850.000 Ft ösz-
szegű támogatási igény mellett.  
 
Számítástechnikai eszközök: 
- 3 db irodai programcsomag, operációs rendszer, számítógép 
- 3 db nyomtató 
- 1 db laptop 
Összesen: 850.000 Ft értékben. 
 
A nyertes pályázat esetén a támogatás mértéke a projekt elszámolható összes 
költségének 100 %-a, ezért önerő biztosítása nem szükséges. 
 
A Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Sza-
bó András polgármestert a pályázattal kapcsolatos szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
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 

 
 
 
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az általános iskola pályá-
zatát támogassák. 
Aki egyetért a javaslattal, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
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25/2011. (II.01.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában álló Kunhegyesi Általános Iskola, 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola részére számítástechnikai infrastruk-
túra fejlesztéséhez benyújtandó pályázatról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
CIVILCOM EGYESÜLET által meghirdetett „Szervezetek/intézmények 
komplex számítástechnikai infrastruktúra fejlesztése” című pályázati felhívásra 
a Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában álló Kunhegyesi Általános 
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola (5340 Kunhegyes, 
Kossuth u. 43.) a kiírás szerinti feltételeknek megfelelően pályázatot nyújtson 
be 850.000 Ft összegű támogatási igény mellett.  
 
Számítástechnikai eszközök: 
- 5 db számítógép 
- 1 db nyomtató 
- 3 db pendrive 
Összesen: 850.000 Ft értékben. 
 
A nyertes pályázat esetén a támogatás mértéke a projekt elszámolható összes 
költségének 100 %-a, ezért önerő biztosítása nem szükséges. 
 
A Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Sza-
bó András polgármestert a pályázattal kapcsolatos szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
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 

 
 
 
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az óvodai intézmény 
pályázatát támogassák. 
Aki egyetért a javaslattal, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
26/2011. (II.01.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában álló Kunhegyes Város Óvodai Intéz-
ménye részére számítástechnikai infrastruktúra fejlesztéséhez benyújtandó pályázatról. 
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Kunhegyes Város Önkormányzata hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
CIVILCOM EGYESÜLET által meghirdetett „Szervezetek/intézmények 
komplex számítástechnikai infrastruktúra fejlesztése” című pályázati felhívásra 
Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában álló Kunhegyes Város Óvo-
dai Intézménye (5340 Kunhegyes, Hajnal u. 3.) a kiírás szerinti feltételeknek 
megfelelően pályázatot nyújtson be 850.000 Ft összegű támogatási igény mel-
lett.  
 
Számítástechnikai eszközök: 
- 3 db számítógép 
- 1 db monitor 
- 1 db étkeztetési szoftver 
- 5 db telefonkészülékkel ellátott fax 
- 10 db oktató szoftver 
Összesen: 850.000 Ft értékben. 
 
A nyertes pályázat esetén a támogatás mértéke a projekt elszámolható összes 
költségének 100 %-a, ezért önerő biztosítása nem szükséges. 
 
A Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Sza-
bó András polgármestert a pályázattal kapcsolatos szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
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 

 
 
 
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a közművelődési intéz-
mény pályázatát támogassák. 
Aki egyetért a javaslattal, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
27/2011. (II.01.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában álló Kunhegyes Városi Könyvtár és 
Közművelődési Intézmény részére számítástechnikai infrastruktúra fejlesztéséhez benyúj-
tandó pályázatról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
CIVILCOM EGYESÜLET által meghirdetett „Szervezetek/intézmények 
komplex számítástechnikai infrastruktúra fejlesztése” című pályázati felhívásra 
Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában álló Kunhegyes Városi 
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Könyvtár és Közművelődési Intézmény (5340 Kunhegyes Szabadság tér 7.) a 
kiírás szerinti feltételeknek megfelelően pályázatot nyújtson be 500.000 Ft ösz-
szegű támogatási igény mellett.  
 
Számítástechnikai eszközök: 
- 2 db irodai programcsomag, operációs rendszer, számítógép 
- 1 db nyomtató 
Összesen: 500.000 Ft értékben. 
 
A nyertes pályázat esetén a támogatás mértéke a projekt elszámolható összes 
költségének 100 %-a, ezért önerő biztosítása nem szükséges. 
 
A Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Sza-
bó András polgármestert a pályázattal kapcsolatos szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
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 

 
 
 
HATODIK NAPIRENDI PONT: 
 
Egyebek, szükség szerint megoldandó kérdések 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
6/1. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, a közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatására 
pályázat benyújtására van lehetőség. Ez egy 6 órás foglalkoztatási lehetőség, 1 fő foglal-
koztatására kíván pályázni az önkormányzat. Az anyakönyvvezető gyermekgondozási se-
gélyről visszajött dolgozni, az őt helyettesítő személy visszakerült eredeti munkakörébe, 
azonban beteget jelentett és úgy tűnik tartós táppénzen lesz. Az őt idáig helyettesítő sze-
mélyt tudná az önkormányzat tovább foglalkoztatni ezzel a lehetőséggel. 
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: 
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28/2011. (II.01.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
közfoglalkoztatás-szervező foglalkoztatásának támogatására pályázat benyújtásáról. 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Országos Fog-
lalkoztatási Közalapítvány (OFA) közfoglalkoztatás-szervezők foglalkozta-
tásának támogatására hirdetett OFA-KSZM-11221/2011 azonosító számú 
nyilvános pályázattal kapcsolatban egyetért azzal, hogy Kunhegyes Város 
Önkormányzata a „Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támo-
gatása” elnevezésű, KSZM-11221/2011 kódszámú felhívásra pályázatot 
nyújtson be. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete felhatalmazza Kunhe-
gyes Város Önkormányzatának Polgármesterét, hogy a „Közfoglalkoztatás-
szervezők foglalkoztatásának támogatása” elnevezésű pályázati projekt be-
nyújtását követő napon a foglalkoztatni kívánt 1 fő személlyel, határozott 
idejű, 6 hónap időtartamú, napi 6 órás foglalkoztatással a munkaszerződést 
kösse meg. 
Határidő: pályázat benyújtására: 2011. február 07. 
Felelős: Szabó András polgármester 
Végrehajtásért felelős:     Barta Ferenc aljegyző 
 

Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 1301 Budapest, Pf.: 84. 
4. Szabó József, a Kunhegyes Városért Közalapítvány csoportvezetője 
5. JNSZ Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ 5000 Szolnok, Kossuth 

L. u. 6-8. 
6. Molnár Szilvia igazgatási osztályvezető 
7. Barta Ferenc aljegyző 

 
 
 
6/2. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, a múltkor érezte, nem biztos, hogy vége van a tor-
naterem műszaki átadásának, a projekt lezárásának. Ugyanis olyan kisebb hiányosságokat 
talált a műszaki ellenőr, ami alapján nem történhetett meg a készre jelentése. Ilyen hiá-
nyosságok pl.: a feliratozások, zuhanyzórészek elválasztása, ilyen apróbb dolgok, ami mi-
att nem lett műszakilag átadva. A legújabb átadási határidő: 2011. február 22. Erről szól a 
módosítás. 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javas-
latot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot nyolc igenlő szavazattal, egy tartóz-
kodás mellett elfogadja a következő határozatával: 
 



10 
 

29/2011. (II.01.) 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 
társulás 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 ötödik számú módosításáról. 
 

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

gyenda – Tiszaroff Önkormányzatok Konzorciuma – mint a projekt megva-
lósítására létrehozott konzorcium – a Kunhegyes 2009 Konzorciummal 
2009. december 23-án megkötött vállalkozási szerződés 1.2. pontját a kö-
vetkező szerint módosítsa: 
- az 1. rész tekintetében a műszaki átadás-átvétel napja 2011. január 27. 

helyébe 2011. február 22-e lép.  
 

2. Jelen határozat mellékleteként csatolt Építési Vállalkozási Szerződés módo-
sítása 5. aláírást követően az Építési Vállalkozási Szerződés mellékletét ké-
pezi. 
 

3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza 
Szabó András polgármestert az Építési Vállalkozási Szerződés ötödik szá-
mú módosításának aláírására, valamint ennek a pályázat Támogatási Szer-
ződésével kapcsolatosan a Közreműködő Szervezet felé történő változás-
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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6/3. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztés az előzőhöz kapcsolódik. A támo-
gatási szerződés 3.3.1. pontjában meghatározott határidő helyébe a 2011. április 30. kerül-
ne, a projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja. 
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: 
 
30/2011. (II.01.) 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 
társulás új tornatermének építése, feladat-ellátási helyeinek felújítása, bővítése” című 
ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0049 azonosító jelű pályázat Támogatási Szerződésének 
módosításáról.   

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul a pá-
lyázat Szerződésében a projekt fizikai megvalósulásának tervezett napjának 
változtatásához az alábbiak szerint: 

� a Támogatási Szerződés 3.3.1. pontja helyébe a következő lép: a 
projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2011. április 
30.   

 
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza 

Szabó András polgármestert a Támogatási Szerződés 3.3.1. pontjában rög-
zített időpont változtatásával kapcsolatos változás-bejelentés megtételére a 
Közreműködő Szervezet felé. 
 

3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete előírja a projekt-
menedzsment szervezetnek, hogy jelen határozat tartalmának megfelelő 
változás-bejelentőt készítsen elő. 

 
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. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
8. Tóthné Hegedűs Mária könyvvizsgáló 6791 Szeged, István u. 21. 
9. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
10. Oláh Katalin pénzügyi vezető 
11. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
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6/4. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, a bölcsődei intézmény vezetője kérte, hogy létszá-
mot szeretne csökkenteni. A bölcsődében az önköltség elég magas, Abádszalókról járt egy 
mosónő és ezt a feladatot meg tudják oldani a takarítókkal, így az intézmény tervezett ön-
költsége is kevesebb 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: 
 
31/2011. (II.01.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatalánál végrehajtandó létszámcsökkentésről. 
 

1. A Képviselőtestület létszámcsökkentést rendel el Kunhegyes Város Polgár-
mesteri Hivatalánál, amely 1 főt érint, ezzel a közalkalmazotti létszám 18 
főről 17 főre, intézményi szinten az összes létszám 78 főről 77 főre csök-
ken. 
Határidő: 2011. március 31.  1 fő közalkalmazott 
Felelős: jegyző 
 

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

3. A fenti intézkedések hatására az önkormányzat összlétszáma 229,5 főről 
228,5 főre csökken. 
 

4. A Képviselőtestület egyidejűleg elrendeli pályázat benyújtását a Magyar Ál-
lamkincstár Észak-alföldi Regionális Igazgatósághoz a Magyar Köztársa-
ság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. számú 
melléklet 7. pontja szerinti támogatási keretre. 
Határidő: 2011. április 12. 
Felelős: Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
 

5. A Képviselőtestület kijelenti, hogy a létszámcsökkentéssel érintett álláshe-
lyen foglalkoztatottak – jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának 
megszakítása nélküli – foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési 
szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő ál-
láshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, 
feladatátadás következtében a pályázó fenntartói körén kívüli munkáltató-
nál nincs lehetőség. 
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6. A Képviselőtestület kijelenti, hogy a prémiumévek programban részt vevő 
további foglalkoztatására a Kjt. 30. § (1) bekezdés b) pontjában meghatáro-
zott okból nincs lehetőség. 

 
7. A Képviselőtestület vállalja, hogy a prémiumévek programban való részvé-

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

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

 
 
 
Szabó András polgármester bejelenti, hogy a képviselőtestület a mai napra tervezett mun-
káját elvégezte. Megköszöni képviselőtársainak, hogy a soron kívüli ülésen teljes létszám-
ban megjelentek és így eredményesen tudták ellátni a feladatokat. 
A következő, soros ülése a képviselőtestületnek február 15-én lesz, melynek fő témája a 
költségvetés lesz, amelynek megtárgyalása jóval hosszabb időt fog igénybe venni. 
Még egyszer megköszöni a részvételt, munkát és a képviselőtestület nyilvános ülését 15 
óra 10 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
  
 
 
       Dr.Pénzes Tímea jegyző  
       helyettesítésével megbízott: 
 
 
 
 
S z a b ó   András     B a r t a   Ferenc 
polgármester      aljegyző 
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Iktatószám: KVÖ/454/4/2011. 
 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

 

2011. február 1-én megtartott nyilvános  
ülésének 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
 

Sorszám: 3. 

 

HATÁROZATOK MUTATÓJA 
 
Határozat 
száma 

Határozat tárgya Kódszám 

23/2011. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 
szóló 8/2010. (I.28.) kormányrendelet előírásainak megfelelő 
támogatási igény benyújtásáról (kizárólag ár- és belvíz miatti 
védekezési költségek vonatkozásában) 

A 15 

24/2011. a Kunhegyes Város Önkormányzatának Polgármesteri 
Hivatala részére számítástechnikai infrastruktúra 
fejlesztéséhez benyújtandó pályázatról 

A 15 

25/2011. a Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában álló 
Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Szakiskola részére számítástechnikai infrastruk-
túra fejlesztéséhez benyújtandó pályázatról 

A 15 

26/2011. a Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában álló Kun-
hegyes Város Óvodai Intézménye részére számítástechnikai 
infrastruktúra fejlesztéséhez benyújtandó pályázatról 

A 15 

27/2011. a Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában álló Kun-
hegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény részére 
számítástechnikai infrastruktúra fejlesztéséhez benyújtandó 
pályázatról 

A 15 

28/2011. közfoglalkoztatás-szervező foglalkoztatásának támogatására 
pályázat benyújtásáról 

A 15 

29/2011. 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-

A 15 
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sító jelű pályázathoz a „Kunhegyes 2009 Konzorcium”-mal 
kötött Vállalkozási Szerződés ötödik számú módosításáról 

30/2011. 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 pályázat Támogatási Szerződésének 
módosításáról 

A 15 

31/2011. Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatalánál végrehajtandó 
létszámcsökkentésről 

Z 1 

 


