
 
Jegyzőkönyv 

 
 
 
 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. február 15-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, Dr.Pénzes Tímea jegyző, Szoboszlai Haj-

nalka gazdasági osztályvezető, Molnár Szilvia igazgatási osztályvezető, 
Szabó György a Városi Gyámhivatal vezetője, Barta Jenő a Városi Építési 
Hivatal vezetője,  Répászky Gabriella törzskari csoportvezető, Bibókné 
Simon Mária kiskincstári csoportvezető, Földi Zsuzsanna, vezető-tanácsos, 
Fábián-Major Anikó a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye intézmény-
vezetője, Szentpéteriné Lévai Mária a Kunhegyes Városi Könyvtár és 
Közművelődési Intézmény igazgatója, Kisné Veres Edit a Zsigmond Fe-
renc Városi Könyvtár tagintézmény vezetője, Szabó József a „Kunhegyes 
Városért” Közalapítvány csoportvezetője, Kolozsvári Imre a Kunhegyesi 
Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője, Páldi Tamás a JNSZ Megyei Ön-
kormányzat Térségfejlesztési és Külügyi Iroda környezetgazdálkodási re-
ferense tanácskozási joggal meghívottak, valamint Páliné Házi Judit jegy-
zőkönyvvezető és 3 fő érdeklődő. 

 
 

 
Szabó András polgármester köszönti a képviselőtestületi ülésen megjelent önkormányzati 
képviselőket, meghívott jelenlévőket.  
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 napirendi javaslat elfogadását.  
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a napirendi javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő 
szavazattal elfogadja.  
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Szabó András polgármester megkérdezi, van-e interpellációs kérdés, közérdekű bejelen-
tés.  
Miután interpelláció, közérdekű kérdés nem volt, így a nyilvános ülés napirendi javaslat 
szerinti levezetését megkezdte. 
 
 
ELSŐ NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat Kunhegyes Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének 
megállapítására 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester úgy gondolja, minden település életében az egyik legfonto-
sabb dolog, hogy elfogadott költségvetése legyen. Emlékezete szerint a rendszerváltás óta 
Kunhegyes Város Képviselőtestülete minden évben különösebb gond nélkül elfogadta 
költségvetését, nem úgy, mint egyes településeken. Reméli, hogy itt ilyen a továbbiakban 
sem fog előfordulni.  
Bevezetőjében elmondja, amennyiben a képviselőtestület a költségvetést megszavazza nem 
lesz egyszerű a végrehajtása, hiszen a Bajnai kormány 120 milliárdot vont el, a mostani is 
3,6 %-os támogatást vont el az önkormányzatoktól, amit az írásos anyagban a képviselők is 
megtalálnak. Kevesebb, mint az elmúlt évben még a normatíva is, ami a költségvetési 
szorzók alapján járna. Az is problémát okozott a városban, hogy mindig csökken a létszám 
és az ehhez kapcsolódó normatíva is kevesebb, az elmúlt évben 8396 fő volt, az idén 8.319 
fő, mint látják, általában minden évben 100 fővel csökken a lakosságszám. Reméli a kor-
mánynak az a törekvése, ami a családok támogatására irányul az eredményét meg fogja 
hozni és Kunhegyesen is megáll a népességfogyás és növekedni fog a lakosságszám.  
A konkrét dolgokról szólva elmondja, több intézményt kell az önkormányzatnak fenntarta-
nia kötelező és nem kötelező feladatként. A nem kötelező feladatok közül a legnagyobb 
kiadással a bölcsőde jár, de eszébe sem jutott senkinek, hogy a bölcsődét megszüntesse, sőt 
fejleszteni kell, mert nagyobb az igény, mint amilyen befogadóképessége van. Jelenleg 22 
fő a maximális létszám. Az óvodánál, általános iskolánál mindenki tudja a normatívából 
nem lehet kijönni, sajnos az általános iskolánál véleménye szerint a megengedettnél többet 
kell hozzátenni a városnak, mint ami talán reális lenne. Ez abból ered, hogy nagyon nagy-
mértékben csökken egyik évről a másikra a tanulói létszám, tavalyelőtt például 40-50 fővel 
csökkent és nem bírja követni a takarékossági intézkedés, a bevétel kiesés a kiadásokat. 
Így egyik évről a másikra növekszik az előző évhez képest az, amit hozzá kell tenni.  
Röviden ennyiben kívánja előterjeszteni a 2011. évi költségvetést és várja a kérdéseket, 
hozzászólásokat. 
Elmondja még, hogy a költségvetés tervezetét a képviselőtestület minden munkabizottsága 
együttes ülésen véleményezte, illetve az érdekvédelmi szervezetek is véleményt mondhat-
tak.  
 
Metzinger Ferenc elnök tájékoztatja a képviselőtestület tagjait, hogy az összevont bizott-
sági ülésen a bizottságok tagjai az előterjesztett javaslatot támogatták és elfogadásra java-
solják a képviselőtestületnek. 
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Nagy Kálmán felveti, a szóbeli előterjesztésben említette a polgármester és az írásbeli 
anyagban is szerepel, hogy a lakosságszám 8396 főről 8319 főre csökkent. Azonban a ter-
vezetben is 8396 fővel szerepel a 3. számú táblázatban a lakosságszám. 
 
Szoboszlai Hajnalka válasza, a lakosságszám tévesen került felvezetésre, a helyes szám 
8319 fő, a számítás is ezzel az adattal történt.  
 
Szabó András polgármester elmondja még, a várost érintően a szolgáltatásban pozitív 
dolog, fenn kell tartani okmányirodát, gyámügyet, és építési hivatalt. Szolgáltatás szem-
pontjából jó, de több mint 30 millió forintot jelent a városnak ahhoz képest, ami támogatást 
kapnak erre a három hivatalra.  
Elég széles körben tárgyalták, véleményezték a költségvetést, a civil szervezetektől kezdve 
a bizottságokig. Az üléseken sok kérdés merült fel.  
Miután további hozzászólás nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a 2011. évi 
költségvetés tervezetét fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a rendeletet hét igenlő szavazattal – minősített 
többséggel - , két nemleges szavazat ellenében elfogadja és megalkotja 
 
 
KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

 
4/2011. (II.16.) 

önkormányzati rendeletét 
 

a 2011. évi költségvetésről 
 
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
MÁSODIK 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 gyermekétkeztetés térítési díjairól kell döntést 
hoznia a képviselőtestületnek. 
 
Kontra József megkérdezi, hogyan valósul meg a gyermekek tízóraival és uzsonnával 
való ellátása, ez hogyan tükröződik a normatívában és a gyakorlatban hogyan valósul meg. 
Egyáltalán hogyan működik ez.  
 
Szabó András polgármester felkéri Fábián-Major Anikó óvodavezetőt, a kérdésre adja 
meg a választ. 
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Fábián-Major Anikó óvodavezető válasza, azok a gyermekek, akik egész napos ellátás-
ban részesülnek és benn vannak az óvodában, azok a gyermekek megkapják a tízórai és 
uzsonnai ellátást is. Azok a gyermekek, akik délután hazamennek, mivel a szülő otthon 
tartózkodik, azok a gyermekek tízórait és ebédet kapnak. Az uzsonnát ezek a gyermekek 
nem viszik haza, a szülő gondoskodik otthon az uzsonnáról.  
 
Szabó András polgármester kiegészítve a választ elmondja, az iskola esetében csak ebéd 
van biztosítva a gyermekeknek.  
Miután további kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a rendelet 
tervezetet fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a rendeletet egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal – minősített többséggel - elfogadja és megalkotja 
 
 
KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

 
5/2011. (II./16.) 

önkormányzati rendeletét 
 

az önkormányzat intézményeiben biztosított gyermekétkeztetés térítési díjairól 
 

 
A jóváhagyott rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
HARMADIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intéz-
ményekben fizetendő térítési- és tandíj megállapításának szabályairól 
szóló 19/2006. (VIII.23.) önkormányzati rendelet módosítására 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, a rendelet tervezetet az Oktatási, Kulturális, Szoci-
ális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság tárgyalta. 
 
Szabó István elnök tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a nagyon részletes előterjesz-
tést a bizottság megvitatta és a rendelet tervezetet a képviselőtestületnek elfogadásra java-
solja. 
 
Szabó András polgármester miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület 
tagjait, hogy az előterjesztett javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a rendeletet egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal – minősített többséggel -  elfogadja és megalkotja 
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KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
 

6/2011. (II.16.) 
önkormányzati rendeletét 

 
az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben fizetendő  

térítési- és tandíj megállapításának szabályairól 
 
 

A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés Kunhegyes Város 2011-2014. évi Környezetvédelmi Prog-
ramja és Akcióterve elfogadására 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, a 2011-2014 évekre szóló környezetvédelmi prog-
ram és akcióterv kidolgozásra került. Az elkészített javaslatot a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság véleményezte. 
 
Metzinger Ferenc elnök tájékoztatja a képviselőtestületet, a bizottság véleménye szerint 
egy jól előkészített anyagot kaptak. Kunhegyeshez kötődően idevonatkozó megállapításo-
kat tartalmaz. Annál a résznél merült fel vélemény, amely a vízbázis védelméről szól. Ivó-
vízminőség biztosításához meliorációs vízművek fejlesztéséhez KEOP-os pályázat lesz 
majd kiírva, ezt majd figyelni kell az illetékeseknek és ezeket a lehetőségeket kihasználni, 
hogy tartható legyen a jó vízminőség. Ez felmerült elsősorban az ellátó rendszer elöregedé-
se kapcsán.  
A tisztított szennyvízzel kapcsolatban merült fel még, valahogy el kellene érni a rákötési 
hajlandóságot a lakosság részéről. Ahol ki van építve a rendszer, két választás van, vagy 
ráköt, vagy nem. Ha nem, a talajterhelési díjjal lehet őt valamilyen módon kényszeríteni 
arra, hogy járuljon hozzá a környezetvédelemhez. Ha viszont nem teszi, jogszabály egyelő-
re nem kötelezi arra, hogy kössön rá a rendszerre. Ezt a rákötési hajlandóságot valamilyen 
módon jó lenne elérni.  
A bizottság egyébként elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek az előterjesztést.  
 
Szabó András polgármester mielőtt szavazásra bocsátja az előterjesztett javaslatot megkö-
szöni a jelenlévő Páldi Tamásnak, hogy elkészítette ezt az anyagot ingyen és bérmentve, 
ami nagyon ritka dolog. Ez az anyag nélkülözhetetlen a két nagy beruházáshoz, amit, ha 
minden igaz ebben az évben elkezdenek, a szennyvíz és a belvíz elvezetési pályázat.  
Miután további kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az előter-
jesztett javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
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32/2011. (II.15.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
Kunhegyes Város Környezetvédelmi Programjának és Akciótervének (2011-2014) elfoga-
dásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Kunhegyes Város 
Környezetvédelmi Programját és Akciótervét (2011 – 2014) – a határozat mel-
léklete szerint – 
 

e l f o g a d j a. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Metzinger Ferenc a Pénzügyi,Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnö-

ke 
4. Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagjai 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Barta Jenő a Városi Építési Hivatal vezetője 
7. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
8. Páldi Tamás a JNSZ Megyei Önkormányzat Térségfejlesztési és Külügyi 

Iroda környezetgazdálkodási referense 
 
 
 
 
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés Kunhegyes város 2010. év II. félévi kulturális és sport ren-
dezvényeinek költségfelhasználásáról 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
 
Szabó András polgármester elmondja, elkészült az elszámolás a 2010. évi II. félévi sport 
és kulturális rendezvények költségfelhasználásáról.  
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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33/2011. (II.15.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata 2010. év II. félévi kulturális és sport rendezvényeinek 
költségfelhasználásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2010. II. félévében 
megvalósult önkormányzati szervezésű – kulturális és sport – rendezvények, il-
letve a kitüntető díjak, címek költségfelhasználásáról készült tájékoztatást – a 
mellékelt tartalommal – 
 

e l f o g a d j a. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
6. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 

 
 
 
 
HATODIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a 4/2004. (II.20.) Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium 
rendelet alapján benyújtható könyvtári érdekeltségnövelő támogatás el-
nyerését szolgáló pályázatról 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja a közművelődési intézmény érdekeltségnövelő pá-
lyázatot kíván benyújtani a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumhoz. Ehhez kéri a 
képviselőtestület jóváhagyását. 
Aki egyetért a pályázat benyújtásával, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
34/2011. (II.15.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a 4/2004. (II.20.) Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma rendelete alapján benyújtható 
könyvtári érdekeltségnövelő támogatás elnyerését szolgáló pályázatról. 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Nemzeti Kultu-
rális Örökség Minisztériuma 4/2004. (II.20.) rendelete alapján a könyvtári 
érdekeltségnövelő támogatás elnyerésére vonatkozó, a Kunhegyes Városi 
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Könyvtár és Közművelődési Intézmény Zsigmond Ferenc Városi Könyvtár 
tagintézménye állomány-gyarapítását célzó pályázat benyújtásával 
 

e g y e t é r t. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza 
Szabó András polgármestert a pályázat benyújtásával és az azzal kapcsola-
tos feladatok ellátásával. 

 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Szentpéteriné Lévai Mária Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési 

Intézmény igazgatója 
6. Kisné Veres Edit könyvtárvezető 
7. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 

 
 
 
 
HETEDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszeré-
ben „A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény, Szakiskola és Óvoda mikrotérségi társulás új tornatermének építé-
se, feladat-ellátási helyeinek felújítása, bővítése” című ÉAOP 4.1.1/2F-2f-
2009-0049 azonosító jelű pályázat megvalósításához szükséges külső 
közműcsatlakozások kivitelezési feladatok elvégzésével megbízott Kun-
hegyesi Víz- és Csatornamű Kft. Vállalkozási szerződésének II. sz. módo-
sítására  
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft.-vel kötött, a 
tornaterem beruházását érintő szerződés módosításáról van szó, az időpont módosulása 
miatt. 
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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35/2011. (II.15.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében „A Kunhegyesi Általános Is-
kola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola és Óvoda mikrotérségi társulás új 
tornatermének építése, feladat-ellátási helyeinek felújítása, bővítése” című ÉAOP-
4.1.1/2F-2f-2009-0049 azonosító jelű pályázat megvalósításához szükséges külső közmű-
csatlakozások kivitelezési feladatai elvégzésével megbízott Kunhegyesi Víz- és Csatorna-
mű Kft. vállalkozási szerződésének II. sz. módosításáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul a 2010. 
október 14-én a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft-vel kötött Vállalkozási 
Szerződés II. számú módosításához az alábbiak szerint: 
 

- A Vállalkozási szerződés 4. pontjában foglalt, munka befejezési ha-
tárideje: 2011. február 20-ra módosul. 

 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a Vállalkozási Szerződés II. számú módosításának alá-
írására. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. 5340 Kunhegyes, Ady E. u. 3. 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Barta Jenő a Városi Építési Hivatal vezetője 
7. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
8. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 

 
 
 
NYOLCADIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata folyószámlahitel igény-
bevételéről 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, a folyószámlahitel szerződését mindig meg kell 
újítani. Jelen esetben két határozat meghozatalára van szükség. Az első az előző határozat 
módosításáról szól, mivel február 25-én jár le a hitel visszafizetése, amit április végéig 
hosszabbítanak meg. 
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
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36/2011. (II.15.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
folyószámlahitel igénybevételéről szóló 39/2010. (II.15.) kt. határozat módosításáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a folyószámlahitel 
igénybevételéről szóló 39/2010. (II.15.) Kt. határozatát az alábbiak szerint mó-
dosítja: 
 
„A hitel visszafizetésének határideje:  2011. április 25.” 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 39/2010. (II.15.) 
Kt. határozatának fenti módosítással nem érintett részét változatlanul fenntart-
ja. 
 
A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a folyó-
számla-hitelkeret visszafizetési határidejének meghosszabbodása ügyében el-
járjon és a szerződés-módosítást az OTP Bank Nyrt-vel megkösse. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. OTP  Bank Nyrt. Szolnok 
2. OTP Bank Nyrt. Kunhegyesi Fiókja 
3. Szabó András polgármester 
4. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
5. Barta Ferenc aljegyző 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
7. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
8. Molnár János költségvetési csoportvezető 
9. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, a második határozat a hitel újraigényléséről szól. 
Ehhez kéri a képviselőtestület jóváhagyását. 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
37/2011. (II.15.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
folyószámlahitel igénybevételéről. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata 160.000.000 Ft összegű folyószámlahitel 
felvételét határozta el a közszolgáltatási és államigazgatási feladatok folyama-
tos működtetéséhez. 
 
A hitel visszafizetésének határideje:  2012. április 24. 
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A Képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtar-
tama alatt a hitelt és járulékait a fejlesztési kiadásokat megelőzően a költségve-
tés összeállításakor betervezi és jóváhagyja. 
 
A Képviselőtestület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek bizto-
sítékaként az OTP Bank Nyrt. javára engedményezi a havonta érkező SZJA, 
valamint az időarányosan képződő helyi- és gépjárműadó bevételeit a kölcsön 
és járulékai erejéig. 
 
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a hitel-
felvétel ügyében eljárjon és a hitelszerződést az OTP Bank Nyrt-vel megkösse. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. OTP  Bank Nyrt. Szolnok 
2. OTP Bank Nyrt. Kunhegyesi Fiókja 
3. Szabó András polgármester 
4. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
5. Barta Ferenc aljegyző 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
7. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
8. Molnár János költségvetési csoportvezető 
9. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
 
KILENCEDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés telephely létesítésére kedvezményesen önkormányzati terü-
let biztosításáról 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
 
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság. 
 
Metzinger Ferenc elnök elmondja, az előterjesztés alapján a bizottság véleménye az volt, 
hogy nem kellően megalapozott a cél, és nem kontrollálható a cég, aki ezt a tevékenységet 
csinálná. Referenciákat sem tudott bemutatni és ennek alapján a bizottság nem támogatja a 
projektet. 
 
Szabó András polgármester miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület 
tagjait, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatát figyelembe 
véve a B/ határozati javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot hét igenlő szavazattal, két tartózko-
dás mellett elfogadja a következő határozatával: 
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38/2011. (II.15.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
telephely létesítésére kedvezményesen önkormányzati terület biztosításáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – a  helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. §-ában meghatározott jogkör-
ében eljárva – a Velencei Turizmus Kft. (székhelye: 2482 Gárdony, József utca 
15., képviseli: Guzy György ügyvezető) kedvezményes önkormányzati terület 
vásárlási szándékát és a beruházás keretében megvalósítani kívánt célt 
 

nem támogatja. 
 

Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Velencei Turizmus Kft. Guzy György ügyvezető 2484 Gárdony, József u. 

15. 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 

 
 
 
Szabó András polgármester bejelenti, a képviselőtestület a nyilvános ülésre tervezett napi-
rendi pontok tárgyalását elvégezte, a továbbiakban zárt ülés megtartására kerül sor. Meg-
köszöni a meghívott jelenlévők megjelenését, és a képviselőtestület nyilvános ülését 15 óra 
15 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
 
 

        Dr. Pénzes Tímea jegyző  
        helyettesítésével megbízott: 
 
 
 
 
Szabó András       Barta Ferenc  
polgármester       aljegyző 
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 Iktatószám: KVÖ/454/5/2011. 
 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

 

2011. február 15-én megtartott nyilvános  
ülésének 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
 

Sorszám: 4. 

RENDELETEK MUTATÓJA 
 
Rendelet  
száma 

Rendelet tárgya Kódszám 

4/2011. 2011. évi költségvetés0 B 1 
5/2011. Az önkormányzat intézményeiben biztosított gyermekétkezte-

tés térítési díjai 
H 6 

6/2011. Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmé-
nyekben fizetendő térítési és tandíj megállapításának szabá-
lyai 

H 6 

 

HATÁROZATOK MUTATÓJA 
 
Határozat 
száma 

Határozat tárgya Kódszám 

32/2011. Kunhegyes Város Környezetvédelmi Programjának és Akció-
tervének (2011-2014) elfogadásáról 

I 2 

33/2011. Kunhegyes Város Önkormányzata 2010. év II. félévi kulturá-
lis és sport rendezvényeinek költségfelhasználásáról 

J 1 

34/2011. a 4/2004. (II.20.) Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 
rendelete alapján benyújtható könyvtári érdekeltségnövelő 
támogatás elnyerését szolgáló pályázatról 

A 15 

35/2011. az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében 
„A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény, Szakiskola és Óvoda mikrotérségi társulás új tor-
natermének építése, feladat-ellátási helyeinek felújítása, bőví-
tése” című ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0049 azonosító jelű pá-
lyázat megvalósításához szükséges külső közműcsatlakozá-
sok kivitelezési feladatai elvégzésével megbízott Kunhegyesi 

A 15 
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Víz- és Csatornamű Kft. vállalkozási szerződésének II. sz. 
módosításáról 

36/2011. folyószámlahitel igénybevételéről szóló 39/2010. (II.15.) kt. 
határozat módosításáról 

Z 1 

37/2011. folyószámlahitel igénybevételéről Z 1 
38/2011. telephely létesítésére kedvezményesen önkormányzati terület 

biztosításáról 
D 7 

 


