
 
Jegyzőkönyv 

 
 
 
 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. április 12-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, Szabó István és Vincze László önkormányzati képviselők. 

 
Jelen vannak továbbá: Barta Ferenc aljegyző, Szelekovszkyné Rózsa Mária  törzskari 

főtanácsos, Richter Károlyné a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság tagja, Emődi Imre az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, 
Egészségügyi és Sport Bizottság tagja tanácskozási joggal meghívottak, 
valamint Páliné Házi Judit jegyzőkönyvvezető és 1 fő érdeklődő 

 
 
 
 
Szabó András polgármester köszönti a képviselőtestületi ülésen megjelent önkormányzati 
képviselőket, meghívott jelenlévőket.  
Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, azon hat önkormányzati kép-
viselő megjelent. Magyar György és Dr.Horváth Lajos megérkezik a későbbiekben, 
Dr.Prágerné Dr.Kádár Magdolna igazoltan maradt távol.  
A képviselőtestület nyilvános ülését 15.00 órakor megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a képviselőtestület az írásban megküldött meghívóban feltüntetett napiren-
di pontokat tárgyalja meg.  
Kéri a napirendi javaslat elfogadását. 
 
Kontra József a szavazás előtt egy kérdést kíván feltenni. Általában a soron kívüli ülése-
ket bizonyos olyan szempontok alapján kell összehívni, ami nem tűr halasztást. A 2. napi-
rendi pont kapcsán szeretné megkérdezni, nem lett volna helyesebb, ha egy kicsit több időt 
adnak ennek a napirendi pontnak a felkészülésére. Mi indokolja azt, hogy a soron kívüli 
ülésen tárgyalják ezt.  
 
Barta Ferenc aljegyző válaszában elmondja, az önkormányzati választásokat követő 6 
hónapon belül kell a képviselőtestület elé terjesztenie a polgármesternek a négy éves cik-
lusra szóló gazdasági programját. Ez a határidő a mai nappal lejár.  
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Kontra József úgy gondolja, ezt az anyagot két héttel korábban is el lehetett volna készí-
teni mindazok tudatában, hogy tudja, mennyire leterhelt az apparátus.  
Ezzel az egy dologgal van aggálya, a többi napirendi pontot elfogadja. 
 
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a napirendi javaslatot 
fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hat tagja a napirendi javaslatot egyhangúlag, hat igenlő sza-
vazattal elfogadja. 
 
 
ELSŐ NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata Szervezeti és Működési 
Szabályzatának elfogadásáról 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működé-
si Szabályzatának előterjesztését kapták kézhez. Az elmúlt időszakban elég sok változás 
történt, pl. a képviselők személyében, a bizottságok struktúrájában, és több más egyéb, 
nagyon fontos dologban, amely az SZMSZ-ben átvezetésre került.  
Az előterjesztést összevont bizottsági ülés véleményezte. 
 
Dr.Horváth Lajos önkormányzati képviselő az ülésterembe megérkezett, ezzel a képvise-
lőtestület létszáma hét főre változott. 
 
Metzinger Ferenc elnök elmondja, az összevont bizottsági ülés az előterjesztést elfoga-
dásra javasolja a képviselőtestületnek az aljegyző által javasolt azon kiegészítésekkel, amit 
gépelt formában az ülést megelőzően kézhez is kaphattak. 
 
Szabó András polgármester elmondja a módosítások a bizottsági ülésen vetődtek fel, a 
módosításokat az aljegyző úr javasolta. 
Miután az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestü-
let tagjait, hogy a rendelet tervezetet a módosításokkal együtt fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a rendeletet egyhangúlag, hét igenlő szavazattal – 
minősített többséggel – elfogadja és megalkotja 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
 

9/2011. (IV.13.) 
önkormányzati rendeletét 

 
a helyi önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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MÁSODIK NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat Kunhegyes Város Önkormányzata 2011-2014 időszakra szóló 
gazdasági programjára 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, a témával szintén az összevont bizottság foglalko-
zott és alkotott véleményt. 
 
Metzinger Ferenc elnök tájékoztatja képviselőtársait, az előterjesztéshez kapcsolódóan a 
bizottsági ülésen egy-két kiegészítés, javaslat történt. Pl.: a 32. oldalon, ahol a nemzetközi 
és civil kapcsolatok vannak szerepeltetve. Ott Kishegyes és Bácsfeketehegy mellett Jugo-
szlávia szerepel, ami ma már Szerbia. 
Pl.: a 12. oldalon úgyszintén kiegészítés történt, hogy a Nagy László Szakképző Iskolának 
a képzési kínálatában szerepel, az alapító okiratban is szerepel a vállalkozói ügyintéző, 
mint szakképesítés és ez bekerült a 13. oldalon, az alsó harmad fölső részébe, ami úgy kez-
dődik: Kunhegyes legnagyobb oktatási intézménye …az iskola nappali képzésében gimná-
zium és szakközépiskola érettségit adó, majd a középiskola elvégzése után informatikai 
műszerész, szórakoztató technikai műszerész és ide illesztették be, hogy vállalkozási ügy-
intéző végzettség is megszerezhető két év alatt. 
Ezekkel a kiegészítésekkel a bizottságok elfogadásra javasolták a gazdasági programot.  
 
Kontra József az általa, az ülés elején elmondottakra hivatkozva az előterjesztést nem 
tudja elfogadni. 
 
Szabó András polgármester miután kérdés, vélemény nem volt, szavazásra szólítja fel a 
képviselőtestület tagjait. 
Aki elfogadja az összevont bizottság kialakult álláspontjával kiegészítve a város 2011-
2014 évekre szóló gazdasági programját, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot hat igenlő szavazattal, egy nemleges 
szavazat ellenében elfogadja a következő határozatával: 
 
77/2011. (IV.12.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata négyéves gazdasági programjának elfogadásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta az „Elő-
terjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata négyéves gazdasági programjáról” 
szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzat 
2011-2014. közötti időszakra szóló Gazdasági Programját 
 

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

 
 
 
HARMADIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés az Észak-alföldi Operatív Program Közösségi Közlekedés 
infrastrukturális fejlesztése a komplex programmal kezelendő LHH kis-
térségekben című, ÉAOP-3.1.4/B-2010-0003 kódszámú pályázathoz szük-
séges bérleti szerződések megkötése tárgyában  
 

( írásban csatolva ) 
 

  
 
Szabó András polgármester elmondja, buszvárók valósulnak meg a Tiszafüred Kistérség 
Többcélú Társulása közös pályázata keretében. Van olyan érintett terület, ami állami keze-
lésben van. Ennek igénybe vételét úgy oldanák meg, hogy 10 ezer Ft használati díjért átad-
ják, ugyanakkor az önkormányzat vállalja a terület karbantartását ugyancsak 10 ezer Ft-ért. 
Erre vonatkozóan kerül sor megállapodás megkötésére. Ez konkrétan két területet érint, a 
Kossuth út végén, a 111-149 házszám közötti terület, ennek egy részén lesz a buszmegálló. 
A másik pedig a Rákóczi úton a futballpálya és a Sütőüzem közötti területen lévő busz-
megálló.  
 
Nagy Kálmán kérdezi, lehet-e azt tudni, hogy mikor kezdődik a kivitelezés.  
 
Szabó András polgármester erre nem tud konkrét választ adni, rövidesen. Idáig elég sok 
gond volt vele, Tiszabura ki is lett belőle zárva. Reméli, hamarosan indulni fog a megvaló-
sítás. 
Miután további kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjainak döntését. 
Aki egyetért a határozati javaslattal, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúlag, hét igenlő szavazattal el-
fogadja a következő határozatával: 
 
78/2011. (IV.12.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
az Észak-alföldi Operatív Program Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése a 
komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben című, ÉAOP-3.1.4/B-2010-0003 
kódszámú pályázathoz szükséges bérleti szerződések megkötése tárgyában. 
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1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul a 05 
hrsz-ú, 1536/1 hrsz-ú, 827/3 hrsz-ú, Magyar Állam tulajdonában álló in-
gatlanokat érintő bérleti szerződések megkötéséhez. A bérleti szerződések 
jelen határozat mellékletét képezik. 
 

2. A bérleti szerződések 4.3 pontja értelmében az ingatlanok fenntartási díja 
megegyezik a bérleti díj összegével (ingatlanonként évi 10.000 Ft), ezért 
bérleti díj fizetési kötelezettség nem keletkezik. 

 
3. A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a bérleti 

szerződések aláírására. 
 

4. A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a pályázattal 
kapcsolatos és ahhoz szükséges teendők ellátására. 

 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
6. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 

 
 
 
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-alföldi Operatív 
Program támogatási rendszerében nyertes „Funkcióbővítő településfej-
lesztés Kunhegyes városban” című ÉAOP-5.1.1/G-09-2010-0001 azonosí-
tó jelű pályázat megvalósításához kötött Vállalkozási Szerződés III. szá-
mú módosításáról 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, a funkcióbővítő pályázat keretében bizonyos át-
ütemezések történtek, illetve számlázási változások. Ennek a módosítását kell átvezetni a 
szerződésben. 
 
Magyar György önkormányzati képviselő a tanácskozó terembe megérkezett, ezzel a 
képviselőtestület létszáma nyolc főre egészült ki. 
 
Szabó András polgármester folytatja, bármilyen változás történik, azt mindig át kell ve-
zetni a szerződésben is, és erről a képviselőtestületnek kell döntenie. 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javas-
latot fogadják el. 
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A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
79/2011. (IV.12.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében nyertes „Funkcióbővítő tele-
pülésfejlesztés Kunhegyes Városban” című ÉAOP-5.1.1/G-09-2010-0001 azonosító jelű 
pályázathoz kapcsolódó Vállalkozási szerződés 3. számú módosításáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormány-
zatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jog-
körében eljárva hozzájárul a Kunhegyesi Építők Kft-vel 2010. október 20-án 
kötött, 2010. december 20-án és 2011. március 10-én módosított szerződés 3. 
számú – mellékletben csatolt – Vállalkozási szerződés módosításához azzal, 
hogy az eredeti szerződés és az 1., 2. számú módosítás a 3. számú módosítással 
nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a módosított szerződés aláírására. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Kunhegyesi Református Egyházközség 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 13. 
5. Kunhegyesi Katolikus Egyházközség 5340 Kunhegyes, Dózsa György u. 

40. 
6. Kunhegyesi Építők Kft. 5340 Kunhegyes, Zádor u. 4. 
7. Paróczai Dezső Ph.D 5000 Szolnok, Zagyvahíd u. 1. 
8. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
9. Tisza-tó Fejlesztési Kft. 3384 Kisköre, Kossuth L. u.7. 
10. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
11. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 

 
 
Szabó András polgármester bejelenti, a képviselőtestület a soron kívüli ülésre tervezett 
munkáját elvégezte. 
Megköszöni képviselőtársainak, hogy rendelkezésre álltak 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/454/13/2011. 
 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

 

2011. április 12-én megtartott nyilvános  
ülésének 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
 

Sorszám: 9. 
 

 

RENDELETEK MUTATÓJA 
 

Rendelet 
száma 

Rendelet tárgya Kódszám 

9/2011. A helyi önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzata 

A 1 

 

HATÁROZATOK MUTATÓJA 
 
Határozat 

száma 
Határozat tárgya Kódszám 

77/2011. Kunhegyes Város Önkormányzata négyéves gazdasági prog-
ramjának elfogadásáról 

D 2 

78/2011. az Észak-alföldi Operatív Program Közösségi közlekedés 
infrastrukturális fejlesztése a komplex programmal kezelendő 
LHH kistérségekben című, ÉAOP-3.1.4/B-2010-0003 kód-
számú pályázathoz szükséges bérleti szerződések megkötése 
tárgyában 

A 15 

79/2011. az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében 
nyertes „Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes Város-
ban” című ÉAOP-5.1.1/G-09-2010-0001 azonosító jelű pá-
lyázathoz kapcsolódó Vállalkozási szerződés 3. számú módo-
sításáról 

A 15 

 
 


