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Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. április 27-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, Répászky Gabriella törzskari csoportvezető, Szabó József a „Kunhe-
gyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője tanácskozási joggal meghí-
vottak, valamint Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető és 1 fő érdeklődő 

 
 
Szabó András polgármester köszönti a képviselőtestületi ülésen megjelent önkormányzati 
képviselőket, meghívott jelenlévőket.  
Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, azon mind a kilenc önkor-
mányzati képviselő megjelent.  
A képviselőtestület nyilvános ülését 15.00 órakor megnyitja. 
Örül annak, hogy képviselőtársai időt szakítottak, hogy egy soron kívüli ülésre eljöjjenek, 
mert a határidő szorítja őket, hisz a Közoktatási Társulás alapján 4 hónappal megelőzően 
kell felmondani, ha valaki megszegi ezt a megállapodást. Sajnos Tiszagyendával nem bol-
dogulnak ilyen téren, hisz már előzőleg is hozott a képviselő-testület döntést és nem is rea-
gáltak rá. Az a pénz, amivel tartozik még az elmúlt évről, azt nem tudja, hogy meg tudják-e 
valamikor adni, de nem csak nekik tartozik, hanem a Tiszafüredi Társulatnak is ugyanúgy, 
lejárt tartozásuk van, mintegy 7 millió forinttal szintén 2010-ben. Emiatt, ezt nem engedhe-
ti meg Kunhegyes sem olyan gazdag település, hogy megengedheti magának, hogy a kiste-
lepülések feladatait finanszírozza, ezért hozta a képviselő-testület elé ezt a napirendi pon-
tot. Elmondja, hogy nem szavaztatja meg, a napirendi javaslat elfogadását, hiszen egy na-
pirendi pont van. Megkéri a jelenlévőket, akinek van kérdése az előterjesztéssel kapcsolat-
ban tegye fel, a szakemberek válaszolnak rá. 
 
ELSŐ NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés az óvodai és iskolai feladatok ellátására létrehozott Kunhegyesi 
Mikro-térségi Közoktatási Intézményi Társulás, valamint a Kunhegyesi Mik-
ro-térségi Közművelődési Intézményi Társulás Tiszagyenda Község Önkor-
mányzatát érintő felmondásra 
 

( írásban csatolva ) 
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Szabó András polgármester elmondja, hogy elég bő terjedelemben, indoklással mindenki 
megkapta az előterjesztést. Átadja a szót a jelenlévőknek. 
 
Kontra József elmondja, hogy az tény, hogy tartozik nekik, Kunhegyes Város Önkor-
mányzata sem tudja más terheit örökké cipelni, de mégis megkérdezi, hogy a települést 
nem éri valamiféle normatíva volumenében valamilyen hátrány, ha Tiszagyenda nem lesz 
benne a társulásban. A másik dolog, hogy a TÁMOP-os pályázatokban, ha jól emlékszik 
vannak olyan kitételek, hogy sem szervezeti vagy egyéb szerkezeti változtatást menet köz-
ben nem célszerű megvalósítani. Egyébként az előterjesztéssel egyetért, korrektül leírt 
számadatok. Azt nem tudja, hogy Tiszagyendának a magatartása valóban milyen, mert az 
előterjesztésből nem derül ki. 
 
Szabó András polgármester felkéri Szoboszlai Hajnalkát, hogy válaszoljon az első kérdés-
re, ami úgy hangzott, hogy éri-e hátrány Kunhegyest, ha felbontják a Tiszagyendai Ön-
kormányzattal a megállapodást. 
 
Szoboszlai Hajnalka elmondja, hogy az eddigiek folyamán sem Kunhegyes Város Ön-
kormányzatát érintették a pótlólagosan kapható források, hanem a vidéki tagintézménye-
ket. Tehát amit a Többcélú Társuláson keresztül lehívtak plusz normatívákat, azt mind a 
vidéki tagintézmények kapták meg. Az eddigi elszámolásokban is így került beépítésre ez 
az ösztönző normatíva. A normatív állami hozzájárulások, amik a vidéki tagintézményeket 
érintették, azokat Kunhegyes Város Önkormányzata hívta le, a vidéki tagintézményekre 
vonatkozóan is, de nyilván abban az esetben, ha szervezeti változás lesz, erről a normatívá-
ról le kell mondani és az elszámolást el kell készíteni a vidéki önkormányzattal. 
 
Szabó András polgármester megköszöni a hozzászólást. Elmondja, hogy Kunhegyesnek 
inkább a munka volt vele, meg az, hogy eddig is mikro-térségi körzetközpont voltak. A 
település arról sem mondhat le, hogy valamilyen központi szerepet is betöltsön, de nekik 
volt több pénz benne, társultak Kunhegyessel. 
 
Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna megkérdezi, hogy a közigazgatás járási szintű re-
formtörekvései mentén, milyenek lehetnek a pozíciók, illetőleg a közvetlen vonzáskörre 
való konfliktus nem gyengítheti-e azt, hogy adott esetben járásközpontként szóba jöhesse-
nek.  
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy nyilvánvaló, hogy ezért harcolnak, de esélyük 
az persze nem olyan nagy, hiszen itt van közel Karcag, Törökszentmiklós, Tiszafüred is. 
Attól függetlenül, a körzetközponti elhelyezkedési szerepük jobb mint Tiszafürednek, mert 
régen nem véletlen volt Kunhegyes járási székhely, hisz 15 km-en belül 30.000 ember élt 
Kunhegyes körül. Majd meglátják, hogy hogyan alakul, vannak még érdekes témák. Itt van 
például az Okmányiroda, Gyámhivatal, Építési Osztály ami szintén körzetközponti szere-
pet lát el. Az államtitkár úr legutóbb azt mondta, hogy ezeket átveszi a megyei kormányhi-
vatal. Ha pedig átveszi és itt marad, az mindenképpen jó a lakosságnak. Ezeken a területe-
ken az önkormányzatnak 35 millió mínusza van. Nem azért mert nem jól dolgoznak, ha-
nem azért mert olyan a körzet. Jászberényben egészen más a lakosság összetétele, és nekik 
hasznot is hoz.  
 
Dr. Horváth Lajos megkérdezi, hogy amit említett polgármester úr 35 millió forint, miből 
adódik. 
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Szabó András polgármester válaszol, hogy abból adódik, hogy mennyi támogatást kapnak 
ezekre a területekre és mennyibe kerül éves szinten. Ha átveszik, akkor hátrányuk nem 
lesz, csak előnyük, mert itt marad az okmányiroda, és a finanszírozást nem az önkormány-
zatnak kell megoldani. 
 
Nagy Kálmán úgy gondolja, nagyon időben történik még ez az utolsó figyelmeztetés. Tu-
lajdonképpen egy utolsó figyelmeztetésnek tekinti ezt a határozatot. 4 hónap alatt nagyon 
sok mindent meg lehet csinálni és azt gondolja, hogy ettől kezdve Tiszagyenda térfelén 
pattog a labda. Hogy milyen ajánlatot fog tenni Kunhegyes városa felé, mert a mostani 
kondíciók mellett, azt gondolja, hogy egy 100 fő alatti iskolát fenntartani egy akkora tele-
pülés, mint Tiszagyenda képtelen lesz. Tehát neki meg kell keresni, valami módon azt a 
formát. Nem akkora az az összeg, hogy ne lehessen rendbe tenni ezt. Nagyon sok alka-
lommal kellett az elmúlt időszakban tárgyalnia Tiszagyendával, a szociális alapszolgáltatá-
sok, illetve a szakellátás átvétele miatt. Tiszafüred kistérség nem engedte ki Tiszagyendát, 
éppen azért, mert képtelen volt rendezni a Tiszafüred Kistérségi Társulás felé, azokat a 
tartozásokat, amelyek már naptári éveken keresztül húzódnak, és nem volt hajlandó. Egy-
folytában ígéretek hangzottak el, hogy hamarosan, hamarosan, hivatkozván arra, hogy na-
gyon komoly kintlévőségei vannak Tiszagyenda önkormányzatának iparűzési adóból. 
Olyanok, akik ott rendelkeznek telephellyel, nem rendezték éveken keresztül az iparűzési 
adójukat. Nagyon sokan tudják, hogy kiről van szó, nagyon sokan nem. Azt gondolja nem 
publikus, nem egy önkormányzati ülésre való, hogy ezt nyilvánossá tegyék. Van remény 
arra, hogyha ez a cég képes lesz rendbe tenni az ügyeit, rendezni tudja akár Tiszafüred 
kistérség felé, akár a mikro-térség felé ezeket az adósságokat. Ha most ez utolsó figyel-
meztetésként elhangzik, akkor onnantól kezdve mindenképpen nekik kell dönteni, és ez ha 
megszűnik, tulajdonképpen a mikro-térségi társulás, akkor ők a lét és nem lét határán lesz-
nek az iskolájukkal. Tudják nagyon jól, ha egy településen az iskola is megszűnik, akkor 
ott onnantól kezdve csak lefelé van, visszafelé nemigen. Ez a közel 5 millió forintos összeg 
nem akkora tétel azt gondolja, még egy önkormányzat számára sem, hogy ezt ne lehetne a 
fennmaradás érdekében rendbe tenni. Ez mindenképpen az ő elemi érdekük, hogy ezt 
rendbe tegyék. Felteszi a kérdést, hogy ez miből adódik. Hiába kapták meg az úgynevezett 
vidéki települések azokat a plusz járandóságokat, amelyek a társulással járnak, hiába kap-
ták meg azokat a plusz juttatásokat még ezen felül is, amelyek kötelezettségvállalással 
együtt jártak, képtelen fenntartani. Ha most neki egyedül kellene fenntartani a kistérségi 
mikro-térségi plusz feladatellátáshoz szükséges normatívák, csak az alapnormatívája van. 
Nagyon jól tudják, ha visszaemlékeznek a költségvetés megalkotására, maga a város többet 
tesz hozzá költségvetésben papíron az általános iskolája fenntartásához, mint a tervezett 
iparűzési adónak az összege. Ha jól emlékszik 85 millió forint az az összeg, amit az isko-
lához hozzátesz a költségvetésben az önkormányzat, és 82 millió forint az iparűzési adó. 
Azt gondolja, hogy egy kis településnek is meg kell mozdulnia ahhoz, hogy megmentse az 
iskoláját. Bármennyire szimpatikus és bármennyire jó tárgyalni a tiszagyendaiakkal, nem 
látja az intézkedési szándékot a megmentésre. Azt gondolja, hogy ez az utolsó figyelmezte-
tés nagyon jó lesz nekik, van 4 hónapjuk, hogy rendezzék. Azt gondolja, hogy nyitott az 
önkormányzat is arra, hogy mindenféle ajánlatot, amit feltesznek megtárgyalja, nyitottak 
arra, hogy az elkövetkezendőkben velük tárgyaljanak, testülettel, önkormányzattal. Emlé-
keznek azokra a pillanatokra, az összehívott 2007-es önkormányzati ülésre, amikor a há-
rom településnek a képviselő-testülete itt pontosan ebben a teremben ülésezett, amikor nem 
volt mese vagy megcsinálta, vagy nem. Most is nekik is dönteni kell, nekik is lépni kell és 
nekik is meg kell cselekedni, amit megkövetel a haza. 
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Szabó András polgármester elmondja, hogy az is gond, hogy a mostani adminisztráció 
alapján a kincstár a kunhegyesi önkormányzatnak küldi le a bérjegyzéket, viszont 
Tiszagyendának kell beutalni. Ha nem utalják be, az önkormányzatnak akkor is ki kell fi-
zetni és utána már megint nehéz behajtani. Mindent megpróbálnak, hogy először küldjék 
be a pénzt és aztán fizetnek. Azt nem tudják megtenni, hogy csak őket leválasztják, legfel-
jebb akkor, ha az összes kunhegyesinek is egyénileg utalják a pénzt. Megkéri Szoboszlai 
Hajnalkát, egészítse ki, ha valamit nem jól mondott szakmailag.  
 
Szoboszlai Hajnalka elmondja, hogy ez így van, ahogy polgármester úr elmondta. 
 
Dr. Horváth Lajos elmondja, maximálisan egyetért Nagy Kálmán képviselőtársával, úgy 
gondolja, hogy sportnyelven szólva a labda az ő térfelükön pattog. De ebből a határozatból 
látszik, hogy ez nem Tiszagyenda Község önkormányzata ellen irányul, hanem saját ma-
guk érdekében kell ezt meghozniuk és nem akkor, amikor már a hullámok átcsapnak a fe-
jük fölött és nem tudnak intézkedni. Kicsit meglepi a hozzáállásuk és meg is szerette volna 
kérdezni, hogy legutóbb mivel biztattak, vagy milyen életképes pénzügyi ütemezési tervvel 
álltak elő, ami életképesnek bizonyulhat és esetleg kiutat jelent ebből az adósságspirálból.  
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy nem teljesen informálták, illetve egyenes 
úton, képviselő-testületi határozat nem érkezett. A jegyzővel beszélt és azt mondta, hogy 
tárgyaltak róla, de nem született döntés, tulajdonképpen döntésképtelenek ebben a témá-
ban. Sokat vitatkoztak rajta, hogy legyen, mint legyen, de döntés nem született. 
 
Dr. Horváth Lajos megkérdezi, hogy elismerni azért csak elismerik. 
 
Szabó András polgármester válaszol, hogy még az sem biztos. Olyan is volt, hogy igazga-
tó úrnak az ottani tagozatvezető, aki szintén képviselő-testületi tag, azt mondták, hogy nem 
tartoznak semmivel. Adott egy kimutatást az igazgató úrnak és a polgármester úrnak is 
személyesen adta át.  
 
Dr. Horváth Lajos elmondja, hogy az is gondot jelent, ha már a tartozás tényét is vitatják. 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy ezt nem lehet vitatni. 
 
Nagy Kálmán elmondja, hogy azért mondja ezt, hogy ez az utolsó figyelmeztetés elindít 
bennük valamit, és muszáj valamilyen határozatot hozni. Akár azt is, amit Dr. Horváth 
Lajos mondott, hogy egy fizetési ütemezést nyújtsanak be. 
 
Dr. Horváth Lajos elmondja, hogy most már nemsokára megint bérfizetés lesz. Megkér-
dezi, hogy mennyi ez nekik. 
 
Szabó András elmondja, hogy 2 millió forint. Megkérdezi Szoboszlai Hajnalkát, hogy jól 
mondja-e. 
 
Szoboszlai Hajnalka elmondja, hogy 2.200.000 forint 1 havi nettó bér. 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy a járulékokat pedig később emelik, de azt a 
kunhegyesi önkormányzattól már. 
 
Dr. Horváth Lajos elmondja, hogy akkor azt a héten már utalni kellene. 
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Szabó András polgármester elmondja, hogy így van. Minden hónapban ezt csinálják ve-
lük, hogy utaljanak, mert ha nem utalnak, akkor a kunhegyesi önkormányzatnak kell kifi-
zetni. 
 
Dr. Horváth Lajos megkérdezi, hogy ez előírás akkor, hogy ki kell fizetni, függetlenül 
attól, hogy ők biztosítják-e a keretet. 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy ezen kívül még a számlakifizetésekkel is 
gondjuk van. 
 
Dr. Horváth Lajos elmondja, hogy Szoboszlai Hajnalka elmondta, hogy a normatíva el-
osztása kapcsán hátrány nem éri az önkormányzatot, megkérdezi, hogy a TÁMOP-os pá-
lyázat kapcsán sem kerülhetnek hátrányos helyzetbe. 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy az a TÁMOP-os pályázat már lejárt.  
 
Dr. Horváth Lajos elmondja, hogy akkor ilyen passzus nincs benne. 
 
Szabó István elmondja, nyilvánvaló, hogy az önkormányzat nagyon egészséges módon 
igyekszik a saját iskoláját védeni, ez látszik és tulajdonképpen emellett ők mindig is kiáll-
tak, hogy megőrizzék az iskolájukat. Valóban úgy gondolja, hogy az a legnagyobb baj, 
hogy nincsenek igazán tisztában vele, hogy az az intézmény miből kell, hogy kijöjjön. Tet-
tek nagyon komoly megszorító intézkedéseket, létszámleépítések voltak. De azt kell látni, 
hogy sajnos ezek együttesen sem képesek azt evalizálni, amekkora hátránnyal már indul-
tak. Már a költségvetéskor olyan hátrányban voltak, hogy nyilvánvaló, ha Kunhegyes 
nincs, akkor nem tudja, hogy hogy tudták volna. Nagyon sajnálja eleve azért őket, mert ha 
ők kikerülnek ebből a körből nem tudja, hogyan fogják tudni ellátni a feladatot, ha más 
fenntartót nem találnak. Ha más nem, ez az önkormányzati képviselőket rá fogja venni 
arra, hogy most már nagyon komolyan, a számokat nézzék meg, nézzék meg a lehetősége-
iket és ez alapján próbálják eldönteni, hogy pontosan mi is a jó nekik. Nyilvánvalóan ra-
gaszkodnak az iskolájukhoz, de 60%-át sem fedezi a normatívájuk a működésnek, indulás-
kor az ő hiányuk volt a legnagyobb, ha jól emlékszik a 60 %-át sem érte el az ő bevételeik, 
azzal együtt, hogy 4 millió valamennyit kapnak csak a társulás után, azért mert ők benne 
vannak. 
 
Kontra József elmondja, hogy pár nappal ezelőtti információi szerint az önkormányzat és 
a polgármester elismeri a tartozást, itt elhangzott olyan is, hogy nem. Tehát elismeri, de 
egyéb részletekről nem tud.  
 
Vincze László elmondja, hogy a nagyságrendben volt csak probléma, elismerte azt, hogy 
tartozása van, csak nem ennyi összeggel.  
 
Szabó András polgármester miután kérdés, vélemény nem volt, szavazásra szólítja fel a 
képviselőtestület tagjait.  
Aki egyetért a határozati javaslattal, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja 
a következő határozatával: 
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92/2011. (IV.27.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
az óvodai és iskolai feladatok ellátására létrehozott Kunhegyesi Mikro-térségi Közoktatási 
Intézményi Társulás, valamint a Kunhegyes Mikro-térségi Közművelődési Intézményi 
Társulás Tiszagyenda Község Önkormányzatát érintő felmondásáról 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Társulási Megál-
lapodás 9.1. és 9.2. pontja szerint egyoldalú nyilatkozattal kezdeményezi 
Tiszagyenda Község Önkormányzat tag kizárását 2011. augusztus 31. 
napjával. A Kunhegyesi Mikro-térségi Közoktatási Intézményi Társulás, 
valamint a Kunhegyesi Mikro-térségi Közművelődési Intézményi Társu-
lásból a felmondást (kizárást) 2011. április 30-ig a társult felekkel (ta-
gokkal) írásban közölni kell. 
 

2. A Megállapodás felmondásának (kizárás) indoka, Tiszagyenda Község 
Önkormányzata a közoktatási és közművelődési Intézményi Tárulás költ-
ségvetési hozzájárulását 2010. évben nem, 2011. évben sorozatosan kés-
ve vagy nem utalta át a gesztor Kunhegyes Város Önkormányzat számá-
ra. 
 

3. A Megállapodás felbontása esetén a felek, egymás közötti pénzügyi el-
számolását 3 hónapon belül rendezni kötelesek. 
 

4. Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza 
Szabó András polgármestert, hogy Tiszagyenda Község Önkormányzatá-
val és a társult felekkel ismertesse az önkormányzat döntését 2011. ápri-
lis 30-ig. 
 

5. Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza Szabó 
András polgármestert, hogy az eredményről a Képviselő-testületet tájé-
koztassa, legkésőbb 2011. június 30-ig. 

 
 

Erről értesülnek: 
 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Pisók István Tiszagyenda Község polgármestere 
5. Szabó István a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intéz-

mény igazgatója 
6. Fábián-Major Anikó a Kunhegyes Város Óvodai Intézmény intézményvezetője 
7. Szentpéteriné Lévai Mária a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési In-

tézmény igazgatója 
8. az Intézményi Társulás tagjai 
9. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
10. Molnár János költségvetési csoportvezető 
11. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
12. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 
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13. Fűtő Georgina ügykezelő 
14. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
Szabó András polgármester bejelenti, ezzel a képviselőtestület a soron kívüli ülésre terve-
zett munkáját elvégezte. 
Megköszöni a meghívott jelenlévők ülésen való megjelenését és a képviselőtestület nyilvá-
nos ülését 15 óra 25 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/454/16/2011. 
 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

 

2011. április 27-én megtartott nyilvános  
ülésének 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
 

Sorszám: 11. 
 

 
 

HATÁROZATOK MUTATÓJA 
 
Határozat 

száma 
Határozat tárgya Kódszám 

92/2011. az óvodai és iskolai feladatok ellátására létrehozott Kunhe-
gyesi Mikro-térségi Közoktatási Intézményi Társulás, vala-
mint a Kunhegyes Mikro-térségi Közművelődési Intézményi 
Társulás Tiszagyenda Község Önkormányzatát érintő fel-
mondásáról 

E 14 

 


