
 
Jegyzőkönyv 

 
 
 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. május 3-án meg-
tartott 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, Szabó György a Városi Gyámhivatal vezetője, Barta Jenő a Városi 
Építési Hivatal vezetője, Répászky Gabriella törzskari csoportvezető, Lódi 
Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető tanácskozási joggal meghívot-
tak, valamint Páliné Házi Judit jegyzőkönyvvezető. 

 
 
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. 
 
Soron kívüli ülés megtartására kerül sor, ezért interpellációra most nem kerül sor, azonban 
egy nagy bejelentést kíván tenni.  
Bejelentése, hogy nem mond le és eszébe sem volt soha, hogy lemondjon. Volt olyan kép-
viselőtársa, akinek azt mondták, azért hívták össze a soron kívüli ülést, mert a polgármester 
le kíván mondani. Ezt a bejelentést ezért szerette volna elmondani.  
Megkérdezi a képviselőtestület tagjait, hogy az írásban megküldött meghívóban feltüntetett 
napirendi pontokkal egyetértenek-e.  
Kéri a napirendi javaslat elfogadását. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a napirendi javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő 
szavazattal elfogadja. 
 
Szabó András polgármester külön köszöni azt, hogy minden képviselő meg tudott jelenni 
a soron kívüli ülésen, hiszen elég gyakran kell tartani soron kívüli ülést. Az utóbbi időben 
elég nagy átalakulások mennek végbe, gondol itt a szociális intézmény átadására, valamint 
pályázatoknál is vannak apró részfeladatokat, amit meg kell oldani, illetve a képviselőtes-
tületnek dönteni. Ezek indokolják a soron kívüli ülések összehívását. 
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ELSŐ NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a Bölcsőde és a szociális ellátást biztosító Konyha kiválása 
miatt Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának mó-
dosítására 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
 
Szabó András polgármester elmondja, a Bölcsőde és szociális Konyha kiválása miatt a 
Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását is el kell végezni. Erről szól az elő-
terjesztést. 
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 – minősített többséggel - elfogadja a következő határozatával: 
 
 
93/2011. (V.03.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosításáról és egységes 
szerkezetbe foglalásáról. 
 

1. A Képviselőtestület jóváhagyja Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatala 
alapító okiratot módosító okiratát jelen határozat 1. számú melléklete sze-
rinti tartalommal. 
 

2. A Képviselőtestület jóváhagyja Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatala 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a jelen hatá-
rozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal és ezzel egyidejűleg hatá-
lyon kívül helyezi a 135/2009. (V.26.) kt. határozattal jóváhagyott alapító 
okiratait. 

 
3. A Képviselőtestület kötelező érvénnyel előírja, hogy a Polgármesteri Hiva-

tal alapító okiratának megfelelően az alapdokumentumok módosításra ke-
rüljenek. 
 
Felelős: Jegyző 
Határidő: 2011. június 30. 
 

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

 
 
 

MÁSODIK NAPIRENDI PONT: 
 
Egyebek 
 

( írásban csatolva ) 
 
 
2/1. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztés a Hidra szökőkút megalkotása tár-
gyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása, ebben kell a képvi-
selőtestületnek dönteni. Az alkotó Szabó György. 
Miután az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestü-
let tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot hét igenlő szavazattal, két tartózko-
dás mellett elfogadja a következő határozatával: 
 
94/2011. (V.03.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a „Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes Városban” elnevezésű, ÉAOP-5.1.1/G-
2010-0001 számú program keretében történő „Hidra” szökőkút-szobor megalkotása” tár-
gyában kiírt hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményének megálla-
pításáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint ajánlatkérő a 
„Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes városban” elnevezésű ÉAOP-
5.1.1/G-2010-0001 számú program keretében történő „Hidra” szökőkút-szobor 
megalkotása” tárgyában kiírt hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési el-
járásban az ajánlatok értékeléséről, és az eljárás nyertesének megállapításáról a 
következők szerint dönt: 
 
1. Ajánlatkérő megállapítja, hogy a Szabó Gy. Bt. (1011 Budapest, Fő u. 40.) 

ajánlata a jelen eljárás tekintetében érvényes. 
 
2. Ajánlatkérő megállapítja, hogy a jelen közbeszerzési eljárás nyertese a 

Szabó Gy. Bt. (1011 Budapest, Fő u. 40.). 
 

3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza 
Szabó András polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére a nyertes 
ajánlattevővel. 
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A döntés ellen a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 323. §-
ában foglaltak alapján van helye jogorvoslatnak. 
 

Indokolás: 
 
1. ponthoz: 

A Szabó Gy. Bt. (1011 Budapest, Fő u. 40.) ajánlata érvényes jelen közbeszer-
zési eljárásban, mivel megfelelt a Kbt., az eljárás ajánlattételi felhívása, vala-
mint az ajánlati dokumentáció előírásainak. Az ajánlatban található igazolások, 
nyilatkozatok alapján megállapítható, hogy ajánlattevő pénzügyi, gazdasági, 
valamint szakmai, műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 
2. ponthoz: 
A Kbt. 91.§ (1) bekezdése szerint az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki a 
meghatározott feltételek szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Jelen 
eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja a Kbt. 57.§ (2) b) pontja szerint az 
összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása volt. Az alkalmazott súly-
számok és bírálati szempontok szerint a legtöbb pontot a Szabó Gy. Bt. (1011 
Budapest, Fő u. 40.) szerezte. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Bíráló Bizottság tagjai 
5. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
6. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
7. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
8. Szabó Gy. Bt. 1011 Budapest, Fő u. 40.  

 
 
 
 
2/2. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, a Tigáz Zrt. ingatlanhasználati jog bejegyzéséhez 
kér hozzájárulást az Önkormányzattól. A térképen látszik, hol található ez a terület, ahol a 
Zrt. nyomásszabályozója van elhelyezve. 
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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95/2011. (V.03.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a TIGÁZ Zrt. részére ingatlanhasználati jog bejegyzéséről. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormány-
zatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jog-
körében eljárva 
 

hozzájárul 
 
a Kunhegyes 2576/1 hrsz-ú kivett, közterület művelési ágú terület 160 m2 
nagyságú részére a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. részére ingatlan-
nyilvántartásban történő használati jog bejegyzéséhez. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri Kunhegyes 
Város Polgármesterét, hogy a használati jog bejegyzéséről szóló megállapodást 
kösse meg. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Szabó András polgármester 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. 
5. Barta Jenő a Városi Építési Hivatal vezetője 
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
7. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető  

 
 
 
2/3. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztés még a tornateremhez kapcsolódik. 
Időközben, tervezés után megváltoztak a tűzvédelmi előírások és be kellett építeni 
füstgátló ajtókat a folyosóra. Ezt nem tudták megúszni, mivel enélkül a tűzvédelmi hatóság 
nem adta volna meg a használatba vételi engedélyt. Ennek költsége bruttó 936 ezer Ft. 
Miután kérdés, vélemény az előterjesztéshez kapcsolódóan nem volt, kéri a képviselőtestü-
let tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
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96/2011. (V.03.) 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 megvalósítása, kivitelezési munkák tárgyában 
füstgátló ajtók beépítéséről. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Észak-alföldi Ope-
ratív Program keretében támogatását elnyert 4.1.1/2F-2f-2009-0049 azonosító 
jelű pályázat megvalósítása, kivitelezési munkák tárgyában a beépített füstgátló 
ajtók költségeinek megtérítéséről az alábbi döntést hozza: 
 
1. A többfunkciós tornaterem használatba vételi eljárásának során szakhatósági 

előírás alapján felmerült többletköltséget, 749.000 Ft + ÁFA, azaz: Hét-
száznegyvenkilencezer forint + ÁFA, összesen: 936.250 Ft-ot, azaz: Ki-
lencszázharminchatezer-kettőszázötven forintot az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetéséből teljesíti. 
 

2. A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, a kapcsolódó dokumentumok aláírására.  

 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Kunhegyesi 2009 Konzorcium 5340 Kunhegyes, Zádor u. 4. 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Barta Jenő a Városi Építési Hivatal vezetője 
7. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
8. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 

 
 
 
 
2/4. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, a Funkcióbővítő településfejlesztés pályázat mű-
szaki ellenőri feladatait Paróczai Dezső Ph.D végzi. A vele kötött szerződés kerül módosí-
tásra, a javadalmazásának ütemezését illetően. 
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el. 
 
A Képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
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97/2011. (V.03.) 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 műszaki ellenőri feladatok végzésére kötött Megbízási szerződés 
2. sz. módosításáról.  
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormány-
zatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jog-
körében eljárva hozzájárul a műszaki ellenőri feladatok végzésére Paróczai 
Dezső Ph.D-vel 2010. október 4-én kötött és 2011. március 29-én módosított 
Megbízási szerződés 2. számú módosításához az alábbiak szerint: 
 
„A teljesítés díja: 
 
9.)  A Megbízó és Konzorciumi partnerei a szerződésben meghatározott mű-

szaki ellenőri tevékenységért mindösszesen 3.700.000 Ft + 0 % ÁFA (ala-
nyi adómentes), azaz: Hárommillió-hétszázezer forint + 0 % ÁFA összeget 
megbízási díjként fizet meg a Megbízottnak, a Megbízott által kiállított 
számla kézhezvételétől számított 8 napon belül átutalással az alábbi mó-
don: 

 
Kunhegyes Város Önkormányzata 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.: 
 
- A Művelődési Ház homlokzat-felújítása projektelem eredményes mű-

szaki átadás-átvételt követően: 700.000 Ft + 0 Ft ÁFA 
 

- A „Közterületi tevékenységek és munkák: járdák, térburkolatok, ke-
rékpárutak és parkolók készítése, zöldterület és szökőkút kialakítása 
szobrászati alkotás nélkül”: A számlázás szakaszai a kivitelezői rész-
számlák, illetve a végszámlák ütemezéséhez igazodnak: 1.150.000 Ft + 
O Ft ÁFA 

 
- A „Piaci vásárcsarnok és hozzátartozó létesítmények építése”: A szám-

lázás szakaszai a kivitelezői rész-számlák, illetve a végszámlák üteme-
zéséhez igazodnak: 1.200.000 Ft + 0 Ft ÁFA 

 
Mindösszesen: 3.050.000 Ft + 0 Ft ÁFA 
 
Kunhegyesi Római Katolikus Egyházközség 5340 Kunhegyes, Dózsa 
György út 40.: 
- az eredményes műszaki átadás-átvételt követően 355.000 Ft + 0 Ft 

ÁFA 
 
Kunhegyesi Református Egyházközség 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 
13.: 
- az eredményes műszaki átadás-átvételt követően: 295.000 Ft + 0 Ft 

ÁFA” 
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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 Gy. 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 

 
 
 
2/5. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, a Megyei Önkormányzat létrehozta a parlagfű 
mentesítési alapot, amelyre pályázatot kíván benyújtani az Önkormányzat. Az előterjesztés 
tartalmazza a pályázat költségvetését, a pályázott összeg 374 ezer Ft, ehhez 124 ezer Ft 
önerőt kell biztosítani az önkormányzatnak.  
 
Nagy Kálmán megkérdezi, hogy ez még nem megszületett döntés. 
 
Szabó András polgármester válasza, hogy nem, egyáltalán nem biztos, hogy ennyi támo-
gatást fog kapni az önkormányzat, de még idáig minden évben kapott az Önkormányzat 
támogatást. 
Miután további kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határo-
zati javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
98/2011. (V.03.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat pályázati felhívására – a „Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési Alap terhére kiírt – a megyében megvalósuló parlag-
fű-mentesítési tevékenységek támogatásának elnyerésére pályázat benyújtásáról. 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért az „Irtó jó 
nap” című pályázat Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal 
Térségfejlesztési és Külügyi Hivatalához történő benyújtásával. 
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2. A pályázat teljes bekerülési költsége bruttó 498.700 Ft, azaz: Négyszázki-
lencvennyolcezer-hétszáz forint. 

 
3. Kunhegyes Város Önkormányzata a pályázati kiírásnak megfelelően a pá-

lyázat önerejét, bruttó 124.675 Ft, azaz: Egyszázhuszonnégyezer-
hatszázhetvenöt forint összeget a 2011. évi költségvetéséből biztosítja. 

 
4. Kunhegyes Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a pályázathoz készített 

költségvetés a vissza nem igényelhető ÁFA-t is tartalmazza. 
 

5. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza 
Szabó András polgármestert a pályázattal kapcsolatban szükséges feladatok 
elvégzésével. 

 
Erről értesülnek: 
 
1. JNSZ Megyei Önkormányzat Térségfejlesztési és Külügyi Hivatala 5000 

Szolnok, Kossuth u. 2. 
2. „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.  
3. Szabó András polgármester 
4. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
5. Barta Ferenc aljegyző 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
7. Molnár János költségvetési csoportvezető 
8. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
9. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 

 
 
 
2/6. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, aljegyző úr jelezte, hogy a Református Egyház és 
az Önkormányzat között az intézmény átadása kapcsán megkötendő megállapodásban még 
lenne javítani való. 
 
Barta Ferenc aljegyző tájékoztatja a képviselőtestületet, mivel az életbe lépés napja 2011. 
július 1-re módosul, az ellátási szerződés 3.-4.-5. pontjában szereplő 2011. június 1. szö-
vegrész helyébe 2011. július 1. szövegrész lép. Az ellátási szerződés 6.) pontjában 2011. 
május 31. szövegrész helyett 2011. június 30. szövegrész kerül.  
 
Nagy Kálmán kiegészítésként elmondja, a Magyar Államkincstár úgy finanszírozza a 
normatívára épülő tevékenységeket, hogy a tárgy hó 5-ig be kell adni a működési enge-
délyt a Kincstárhoz. Mivel a Bölcsőde teljesen új eljárás alá kerül, egyetlen szakhatóság 
volt, az ÁNTSZ, amely megtette a Kormányhivatal kérésére az adott időben a bejárást, a 
többi szakhatóság nem tette meg. Így a Kormányhivatal 5-ig nem tudja kiadni a Bölcsőde 
új működési engedélyét, ezért kell egy hónappal eltolni. Ez egy mai napi információ, nem 
történtek meg a szakhatósági bejárások, szabadságolásra, betegségre, több mindenre hivat-
kozással. 
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Szabó András polgármester véleménye, ebből is látszik, hogy a magyar bürokrácia és az 
EU-s bürokrácia határtalan. Mindig hoz meglepetéseket. Ezelőtt több mint egy hónappal 
lehetett volna az egész eljárást befejezni és április 1-től indulhatott volna az egész kistér-
ségben ez a leválás, most már július 1-nél tartanak.  
 
Nagy Kálmán megjegyzi, sajnos minden egységnél több hónapos csúszás van, Tiszaszent-
imrén is, Tiszaszőlősön is.  
 
Szabó András polgármester miután további kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-
testület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal – minősített többséggel -  elfogadja a következő határozatával: 
 
 
99/2011. (V.03.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a Bölcsőde és a szociális ellátást biztosító Konyha ellátási szerződésének, valamint a va-
gyonnal és az ingóságokkal kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről szóló Megállapodás 
1. számú módosításáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a minősített többség-
gel elfogadott 70/2011. (III.29.) Kt. határozattal és a 87/2011. (IV.19.) Kt. ha-
tározattal jóváhagyott Bölcsőde és a szociális ellátást biztosító Konyha Ellátási 
szerződésének, valamint a vagyonnal és az ingóságokkal kapcsolatos jogokról 
és kötelezettségekről szóló Megállapodás 1. számú módosításáról az alábbiak 
szerint határozott: 
 
1. A Képviselőtestület fenti határozatai értelmében a Bölcsőde és a szociális 

ellátást biztosító Konyha 2011. április 29-én megkötésre került Ellátási 
Szerződés 27. pontjában szereplő „Jelen szerződés 2011. június 1. nap-
ján lép életbe.” szövegrész helyébe a jelen határozat elfogadásának napján 
2011. május 03.-i hatállyal a következő szövegrész kerül: „Jelen szerző-
dés 2011. július 1. napján lép életbe.” 
 

2. A Képviselőtestület fenti határozatai értelmében a Bölcsőde és a szociális 
ellátást biztosító Konyha 2011. április 29-én megkötésre került Megálla-
podás 6. pontjában szereplő „Jelen szerződés 2011. június 01. napon 
lép életbe.” szövegrész helyébe a jelen határozat elfogadásának napján 
2011. május 03-i hatállyal a következő szövegrész kerül „Jelen szerződés 
2011. július 01. napon lép életbe.” 

 
3. A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert, hogy a 

Kunhegyesi Református Egyházközséggel a határozat 1.-2. pontja alapján 
az Ellátási Szerződés és a Megállapodás 1. számú módosításáról szóló do-
kumentumokat aláírja. 
 
Határidő: 2011. május 5. 
Felelős: Szabó András polgármester 
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Erről értesülnek: 
 
1. Magyar Államkincstár 5000 Szolnok, Magyar u. 8. 
2. Szabó András polgármester 
3. Nagy Kálmán a Kunhegyesi Református Egyházközség lelkész-elnöke 
4. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
5. Barta Ferenc aljegyző 
6. Molnár Szilvia igazgatási osztályvezető 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
9. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
10. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
11. Molnár János költségvetési csoportvezető 

 
 
 
Szabó András polgármester bejelenti, a képviselőtestület a soron kívüli ülésre tervezett 
munkáját elvégezte, a soros ülés megtartására május 24-én kerül sor. 
Megköszöni képviselőtársainak, a meghívott jelenlévőknek az ülésen való részvételt és a 
képviselőtestület nyilvános ülését 15 óra 15 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/454/17/2011. 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

 

2011. május 3-án megtartott nyilvános  
ülésének 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
Sorszám: 12. 

HATÁROZATOK MUTATÓJA 
 
Határozat 

száma 
Határozat tárgya Kódszám 

93/2011. Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának 
módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 

L 5 

94/2011. a „Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes Városban” 
elnevezésű, ÉAOP-5.1.1/G-2010-0001 számú program kere-
tében történő „Hidra” szökőkút-szobor megalkotása” tárgyá-
ban kiírt hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapításáról 

D 5 

95/2011. a TIGÁZ Zrt. részére ingatlanhasználati jog bejegyzéséről D 7 
96/2011. 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 megvalósítása, kivitelezési munkák tárgyában füstgátló 
ajtók beépítéséről 

A 15 

97/2011. 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 műszaki ellenőri feladatok végzésére 
kötött Megbízási szerződés 2. sz. módosításáról 

A 15 

98/2011. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat pályázati 
felhívására – a „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-
mentesítési Alap terhére kiírt – a megyében megvalósuló par-
lagfű-mentesítési tevékenységek támogatásának elnyerésére 
pályázat benyújtásáról 

A 15 

99/2011. a Bölcsőde és a szociális ellátást biztosító Konyha ellátási 
szerződésének, valamint a vagyonnal és az ingóságokkal kap-
csolatos jogokról és kötelezettségekről szóló Megállapodás 1. 
számú módosításáról 

D 7 
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