
 
 

Jegyzőkönyv 
 
 
 
 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. március 23-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 képviselők. 

 
Jelen vannak továbbá: Barta Ferenc aljegyző, Répászky Gabriella törzskari csoportveze-

tő, Fábián-Major Anikó a Kunhegyesi Városi Óvodai Intézmény vezetője 
tanácskozási joggal meghívottak, valamint Páliné Házi Judit jegyzőkönyv-
vezető és 1 fő érdeklődő 

 
 

 
 
Szabó András polgármester köszönti a képviselőtestületi ülésen megjelent önkormányzati 
képviselőket, meghívott jelenlévőket.  
Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, azon hét önkormányzati kép-
viselő megjelent. Dr.Horváth Lajos képviselőt várják az ülésre, illetve Metzinger Ferenc 
igazgató úr is érkezni fog, mivel az elmúlt napokban intézményükben tartották a húsipari 
tanulók országos szakmai versenyét és most van a záró rendezvény. 
A képviselőtestület nyilvános ülését 17.30 órakor megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a képviselőtestület az írásban megküldött meghívóban feltüntetett napiren-
di pontokat tárgyalja meg.  
Kéri a napirendi javaslat elfogadását. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a napirendi javaslatot egyhangúlag, hét igenlő sza-
vazattal elfogadja. 
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ELSŐ NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgál-
tató Központja Kunhegyesi Szakmai Egységének fenntartói jogáról szóló 
47/2011. (II.21.) Kt. határozattal elfogadott elvi állásfoglalás módosításá-
ra 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, a képviselőtestület már tárgyalta és elfogadta, 
hogy a Gondozási Központ Idősek Klubja átkerül a Református Egyház fenntartásába, de 
mivel közösen pályáztak a kistérségi társulásnál, 100 millió forint volt erre a célra, Abád-
szalók 40 millió forintot, Kunhegyes is 40 millió forintot, Tiszafüred pedig 17 millió 
forintot nyert. Mindenütt azonos a probléma, Abádszalókon pl. a Városházán van a Gyer-
mekjóléti Szolgálat elhelyezve. Úgy döntöttek együtt marad a három városnak ez az in-
tézménye azért, hogy ez a pályázat ne bukjon be. Itt is már egy évre adtak működési enge-
délyt többször is, mindig megszabva, hogy az épületen mit kell javítani. Nagy szükség len-
ne az új épületre.  
Az előterjesztés arra vonatkozik, hogy ez a rész a kistérségnél marad továbbra is a pályázat 
megvalósítása érdekében.  
Miután az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestü-
let tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúlag, hét igenlő szavazattal el-
fogadja a következő határozatával: 
 
60/2011. (III.23.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Központja Kunhegyesi 
Szakmai Egységének fenntartói jogáról szóló 47/2011. (II.21.)Kt. határozattal elfogadott 
elvi állásfoglalás módosításáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Tiszafüred Kistérség 
Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Központja Kunhegyesi Szakmai Egy-
ségében működő feladatok fenntartói jogának a Kunhegyesi Református Egy-
házközség részére történő átadásának kezdeményezését tartalmazó 47/2011. 
(II.21.) kt. határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
A határozat első szakasza helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„A Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Központja 
Tiszaszentimrei Szakmai Egységében működő szociális és gyermekjóléti szol-
gáltatások fenntartói jogának a Tiszaszentimrei Református Egyházközség ré-
szére 2011. április 1-től történő átadása miatt Kunhegyes Város Önkormányza-
ta a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Központja 
Kunhegyesi Szakmai Egységében működő feladatok fenntartói jogának átadá-
sát kezdeményezi a Kunhegyesi Református Egyházközség részére annak ki-
nyilvánított szándék-nyilatkozata alapján 2011. április 1-től – oly módon, hogy 
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ezzel az időponttal a nappali szociális ellátás nyújtására vonatkozó többcélú 
kistérségi társulás keresetében ellátott feladat további végzésének megszünteté-

sét és a Gondozási Központ Idősek Klubja (Kunhegyes, 5340 Kossuth L. u. 
55.) feladatellátási helyen végzett nappali ellátás feladat vonatkozásában a 
társulási megállapodás felmondását nem kezdeményezi.” 
 
A határozat fenti bekezdést meghaladó rendelkezései továbbra is változatlanul 
hatályban maradnak. 
 
A Képviselőtestület meghatalmazza a Polgármestert azzal, hogy a szükséges 
lépéseket a társulási tanács felé tegye meg. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Pintér Erika, a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Elnöke 5350 Tisza-

füred, Fő u. 1. 
2. Szabó András polgármester 
3. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
4. Barta Ferenc aljegyző 
5. Molnár Szilvia igazgatási osztályvezető 
6. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
9. Molnár János költségvetési csoportvezető 
10. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
 
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a Kunhegyes Városi Bölcsőde és Polgármesteri Hivatal 
konyha fenntartói jogáról szóló elvi állásfoglalás elfogadására 
 

( írásban csatolva ) 
 
  
 
Szabó András polgármester elmondja, a Bölcsőde intézményét a főzőkonyhával együtt 
szintén szeretnék átadni a Református Egyházközségnek. Ez nagyon fontos kérdés lenne a 
takarékossági szempontokat figyelembe véve. Úgy gondolja, jó kezekbe fog kerülni. 
 
Kontra József kérdést kíván feltenni, illetve észrevétele is lenne. Nem kételkedve a Re-
formátus Egyház jó teljesítményében a szociális ellátások terén, a bölcsődét illetően sem, 
kérdése arra irányul, szabályszerűen jár-e el az Önkormányzat, ha nem hirdeti meg a fel-
adatellátást, csak tárgyalásos alapon köt szerződést a Református Egyházzal.  
 
Szabó András polgármester véleménye szerint szabályos ez az eljárás, hivatkozva arra, 
hogy a többi településen is így járnak el a Bölcsőde átadását illetően. 
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Barta Ferenc a polgármester válaszát kiegészítve elmondja, jogszerűségét tekintve nem 
tartja aggályosnak, szokásjog alapján sincs pályáztatás az intézmény átadás kapcsán.  
 
Metzinger Ferenc önkormányzati képviselő a tanácskozó terembe megérkezett, ezzel a 
képviselőtestület létszáma nyolc főre változott. 
 
Dr.Prágerné Dr.Kádár Magdolna elmondja, a megtakarítás összegét az állami finanszí-
rozás fölötti mintegy 10 millió forint nagyságrendben jósolja az előterjesztés, mivel az 
önkormányzatnak szintén az előterjesztés szerint ilyen összeggel kellett plusz finanszíro-
zást biztosítani. Most a 2010. évi módosított előirányzat teljesítést tartalmazó részében a 
bölcsődének 12 millió 570 ezer forintos költségvetése van. A bevételi oldalon szerepel 
7.628 ezer Ft, aminek olyan tagozódása van, hogy 815 ezer Ft saját bevétel a 13 fő 494.100 
forintos fejkvótás finanszírozásával 6.423 ezer Ft. Van a 6, étkezésében teljesen támogatott 
6 x 65 ezer Ft, ami 390 ezer Ft. A működési költségek és a bevételek különbözete az 4.942 
ezer Ft. Ez plafon megtakarítás akkor lehetne, ha az ingatlanhoz kötődő felújítási és egyéb 
kiadások nem maradnának az önkormányzatnál. Tehát a megtakarítás plafon 4 millió forint 
lehet.  
 
Szabó András polgármester válasza, ez a mai költségvetési állás szerint van, de visszame-
nőleg ez a szám azért kb. jó, mert itt olyan probléma van és nagyon nehéz előre számolni, 
mert nem úgy van, mint az általános iskolánál, óvodánál, beíratott gyerekek után jár a 
normatíva, hanem mennyi napot tölt ott. Ez nagyon megbonyolítja a helyzetet és ez így 
elég problémás. Ezt figyelembe véve közel 10 millió forint a plusz finanszírozás. 
 
Dr.Horváth Lajos önkormányzati képviselő megérkezett, ezzel a képviselőtestület lét-
száma kilenc főre kiegészült. 
 
Szabó András polgármester elmondja még, a jelenlegi költségvetésben ez így van tervez-
ve, de nem mindig alakul annak megfelelően, de sokszor megközelíti. 
 
Dr.Prágerné Dr.Kádár Magdolna folytatja, az általa elmondottak 2010. évi tényadatok. 
A múlt év tekintetében, ha a feladatellátás a múlt év azonos részét tekintve működne, és 
nem lennének a tulajdonhoz kötődő feladatai az önkormányzatnak, akkor is ennek a fele 
lenne megtakarítható, nem becsülve alá, de úgy gondolja, hogy azzal a számmal az előter-
jesztés egy kicsit túllőtt.  
Másik, amit szeretne megkérdezni, a közalkalmazottak jogállásából a Munka Törvény-
könyve joghatálya alá átkerülő dolgozók vonatkozásában milyen változásokra kell készül-
ni, illetve ebben a tekintetben a dolgozók kaptak-e tájékoztatást valamilyen módon, tekin-
tettel arra, hogy ez nekik adott esetben egyfajta felkészülést és rákészülést igényel.  
 
Szabó András polgármester válasza, természetesen mindenki maga dönt, hogy átkerül-e, 
vagy sem. Annyit tud mondani, hogy a közalkalmazotti státusz megszűnik, de a bér ugyan-
annyi marad esetükben. 
 
Nagy Kálmán a választ kiegészítve elmondja, az egyház esetében is a közalkalmazotti 
bértáblát kell alkalmazni, ez kötelezően elő van írva az egyházi törvényekben is, illetve 
csak úgy lehet működtetni ilyen jellegű intézményt, hogy a közalkalmazotti bértáblát kell 
alkalmazni. Minden, ami a közalkalmazotti törvényben kötelező, azt ezekre a munkaválla-
lókra, akik egyházi intézményben dolgoznak kötelező. Attól függően, hogy bölcsődében, 
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óvodában a szabadságuk, bérük, jubileumi jutalmuk is, ez mind teljes egészében ugyanúgy 
megvan. A közalkalmazotti jogviszony megszűnik, de ugyanazzal a törvénnyel kell to-
vábbfoglalkoztatni, csak éppen a Munka Törvénye joghatálya alapján. Mivel az egyház 
nem közintézmény, hanem egyházi intézmény, de ugyanazokkal a feltételekkel kell foglal-
koztatni, és nem szakad meg a jogviszonyuk, hanem folytatólagos, folyamatos az a jogvi-
szony, amit elkezdtek. Akár a jubileumi jutalomnál, akár más esetben ugyanúgy kell figye-
lembe venni. Minden egyes alkalmazottjuk, akár a szociális intézménynél, akár az oktatási 
intézménynél a közalkalmazotti jogviszonynak megfelelően vannak alkalmazva, azzal a 
besorolással, azokkal az adható juttatásokkal, sok minden mással, de a Munka Törvény-
könyve hatálya alatt. Ugyanúgy jár az utazási kedvezmény, ugyanúgy járnak azok a ked-
vezmények, amelyek egyes szolgáltatási típusoknál, a pedagógusnak a református iskolá-
nál is megvan a nyári szünete. Tehát ugyanazok a törvények igazak, csak nem közalkalma-
zottak, hanem a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak.  
Elmondja még, náluk, a Református Egyház által működtetett intézményeknél dolgozók 
esetében jelenleg magasabb a bér, mint az önkormányzat alkalmazottainak. Nem a besoro-
lás, hanem az adható juttatások náluk sokkal inkább megvannak, mint az önkormányzatnál. 
Természetesen, akik vállalják, hogy átkerüljenek, szóban mindenki úgy nyilatkozott, hogy 
vállalja. Ma tárgyalt a bölcsőde vezetőjével, a konyha vezetőjével, és úgy nyilatkoztak, 
hogy vállalják. Ugyanazok a jogok és juttatások illetik meg őket, mint a közalkalmazotta-
kat.  
 
Dr.Horváth Lajos kérdezi, a jogviszony az folyamatos marad, gyakorlatilag ez arra is 
vonatkozik, ha valakinek a későbbiek során a jogviszonya megszűnik, vagy megszűntetés-
re kerül, akár végkielégítés kapcsán a jelenleg hatályos jogszabályok alapján a Munka 
Törvénykönyve rendelkezéseit kell alkalmazni. Tehát az irányadó jogszabály a Munka 
Törvénykönyve lesz.  
 
Nagy Kálmán kijavítja, inkább vegyes. Nem közalkalmazotti, de a közalkalmazottakra 
érvényes szabályok alapján. Ez elsősorban a bérre és a juttatásokra vonatkozik.  
 
Dr.Horváth Lajos folytatva elmondja, ezek alapján kedvezőtlenebb helyzetbe anyailag 
tekintve nem kerülhetnek, ugyanazzal a besorolással kell átvenni őket, mint amiben jelen-
leg vannak.  
 
Szabó András polgármester miután további kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-
testület tagjait döntsenek. 
Aki elfogadja az előterjesztett javaslatot, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
61/2011. (III.23.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a Kunhegyesi Városi Bölcsőde és a Polgármesteri Hivatal Konyha fenntartói jogáról szóló 
elvi állásfoglalásról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormány-
zatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva – a 
Kunhegyesi Városi Bölcsőde és a Polgármesteri Hivatal Konyhája fenntartói 
jogáról az alábbi elvi állásfoglalást teszi: 
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A Kunhegyesi Városi Bölcsőde és a Polgármesteri Hivatal Konyha önkor-
mányzati nem kötelező feladatok ellátására külső partnerek bevonásával törté-
nő megoldása miatt, Kunhegyes Város Önkormányzata a Kunhegyesi Városi 
Bölcsőde és a Polgármesteri Hivatal Konyháján működő feladatok fenntartói 
jogának átadását kezdeményezi 2011. április 1-től a Kunhegyesi Református 
Egyházközség részére annak kinyilvánított szándék-nyilatkozata alapján. 
 
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kunhegyesi Városi 
Bölcsőde és a Polgármesteri Hivatal Konyha működéséhez kapcsolódó felada-
tok 2011. április 1-től történő fenntartói jog átadására vonatkozó megállapodást 
dolgozza ki és elfogadásra terjessze a képviselőtestület elé. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Molnár Szilvia igazgatási osztályvezető 
5. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
7. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
8. Molnár János költségvetési csoportvezető 
9. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
 
Szabó András polgármester megköszöni képviselőtársainak a soron kívüli ülésen való 
részvételt, a soron következő ülését a képviselőtestület március 29-én tartja, 15 órai kezdet-
tel, ahová szintén elvárja képviselőtársait. 
 
A képviselőtestület nyilvános ülését 17 óra 45 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 

         
Dr. Pénzes Tímea jegyző  

        helyettesítésével megbízott: 
 
 
 
 
Szabó András       Barta Ferenc  
polgármester       aljegyző 
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Iktatószám: KVÖ/454/10/2011. 
 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

 

2011. március 23-án megtartott nyilvános  
ülésének 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
 

Sorszám: 7. 
 

 

HATÁROZATOK MUTATÓJA 
 
Határozat 
száma 

Határozat tárgya Kódszám 

60/2011. a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgál-
tató Központja Kunhegyesi Szakmai Egységének fenntartói 
jogáról szóló 47/2011. (II.21.)Kt. határozattal elfogadott elvi 
állásfoglalás módosításáról 
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61/2011. a Kunhegyesi Városi Bölcsőde és a Polgármesteri Hivatal 
Konyha fenntartói jogáról szóló elvi állásfoglalásról 
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