
 
 

Jegyzőkönyv 
 
 
 
 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én 
megtartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:   Szabó András polgármester elnökletével: 

Dr. Horváth Lajos, Kontra József, Metzinger Ferenc, Nagy Kálmán, 
Dr.Prágerné Dr.Kádár Magdolna, Szabó István és Vincze László önkor-
mányzati képviselő 

 
Jelen vannak továbbá: Barta Ferenc aljegyző, Tóthné Hegedűs Mária könyvvizsgáló, 

Molnár Zoltán a Kunhegyesi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság pa-
rancsnoka, Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető, Molnár 
Szilvia igazgatási osztályvezető, Szabó György a Városi Gyámhivatal ve-
zetője, Répászky Gabriella törzskari csoportvezető, Lódi Tünde vagyon-
gazdálkodási csoportvezető, Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos, Fűtő Geor-
gina ügykezelő, Fábián-Major Anikó a Kunhegyes Város Óvodai Intézmé-
nye vezetője, Szabó József a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány cso-
portvezetője tanácskozási joggal meghívottak, valamint Páliné Házi Judit 
jegyzőkönyvvezető  

 
 
 
 
Szabó András polgármester köszönti a képviselőtestületi ülésen megjelent önkormányzati 
képviselőket, meghívott jelenlévőket. 
Megállapítja, hogy a képviselőtestület soros ülése határozatképes, az ülésen nyolc önkor-
mányzati képviselő megjelent. Hiányzik Magyar György, aki tanulmányai miatt maradt 
távol.  
A képviselőtestület nyilvános ülését 15 órakor megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a képviselőtestület az írásban megküldött meghívóban feltüntetett napiren-
di pontokat tárgyalja meg azzal módosítással, hogy a 11. napirendi pont kimarad, mivel 
annak tárgyalása okafogyottá vált. 
Kéri a napirendi javaslat elfogadását. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a napirendi javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő 
szavazattal elfogadja. 



2 
 

 
Szabó András polgármester megkérdezi, van-e interpelláció, közérdekű kérdés, bejelentés, 
felvetés.  
 
A képviselőtestület tagjai közül senki nem kívánt élni a kérdezés, bejelentés lehetőségével. 
 
 
 
ELSŐ NAPIRENDI PONT: 
 
Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2011. évi tevékenységéről 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, a Polgármesteri Hivatal 2011. évi tevékenységéről 
szóló beszámolót aljegyző úr elkészítette, ami igen részletes. Aki nem volt tisztában vala-
miféle információval, az most a kérdését felteheti. 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a beszámolót fo-
gadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a beszámolót egyhangúlag, nyolc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
86/2012. (IV.24.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Dr.Pénzes Tímea 
jegyző tartós távolléte miatt a helyettesítésével megbízott Barta Ferenc aljegy-
zőnek a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról szóló beszámolóját – a 
mellékelt tartalommal – jóváhagyólag 
 

e l f o g a d j a, 
 
az alábbi célkitűzések figyelembevételével: 
- a tartósan távollévő hivatali dolgozók gyakorlott és képzett munkaerővel 

történő pótlása, 
- kiemelt feladat a hivatal korszerűsítését további számítógépek, operációs 

rendszerek, szoftverek beszerzésével erősíteni, 
- folytatni kell a lakossági véleménynyilvánítás dolgozói értékelésbeli szere-

pét, az ön- és közvetlen vezetői értékelést, a kiemelkedő munkavégzés „ju-
talmazását” (nem pénzbeli), 

- növelni kell az egyes preferált csoportok – képviselők, intézmények, vállal-
kozók, civil szervezetek – véleményének hatását a munkavégzésre az érté-
kelésben történő részvétellel, 

- továbbra is feladat az elért minőségbiztosítási tanúsítvány megőrzése, a 
rendszer fejlesztése. 
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Erről értesülnek: 
 
1. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
2. Barta Ferenc aljegyző 
3. Szabó András polgármester 
4. Polgármesteri Hivatal szervezeti egység vezetői 
5. Képviselőtestület tagjai 

 
 
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT: 
 
Beszámoló Kunhegyes Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének 
teljesítéséről 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, a város 2011. évi költségvetésének teljesítéséről 
szóló beszámolót a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. 
 
Metzinger Ferenc elnök tájékoztatja a képviselőtestület tagjait, hogy a beszámolót, illetve 
a rendelet tervezetet a bizottság a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 
 
Szabó András polgármester miután kérdés, hozzászólás nem volt, kéri a képviselőtestület 
tagjait, hogy a rendelet tervezetet fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a rendeletet hat igenlő szavazattal – minősített 
többséggel – két tartózkodás mellett elfogadja és megalkotja 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL ŐTESTÜLETÉNEK 
 

16/2012. (IV.25.) 
önkormányzati rendeletét 

 
a 2011. évi költségvetés teljesítéséről. 

 
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
HARMADIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített 
beszámolójának elfogadására 
 

( írásban csatolva ) 
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Szabó András polgármester elmondja, a 2011. évi gazdálkodásról szóló egyszerűsített 
beszámolót, amely tartalmazza a könyvvizsgáló jelentését is a Pénzügyi, Gazdasági és Vá-
rosfejlesztési Bizottság tárgyalta. 
 
Metzinger Ferenc elnök tájékoztatja képviselőtársait, hogy a rendelet tervezetet a bizott-
ság a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.  
 
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a rendelet tervezetet fo-
gadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a rendeletet hat igenlő szavazattal – minősített 
többséggel – két tartózkodás mellett elfogadja és megalkotja 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL ŐTESTÜLETÉNEK 
 

17/2012. (IV.25.) 
önkormányzati rendelete 

 
Kunhegyes Város Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített beszámolójáról 

 
 
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
 
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Beszámoló az önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési tevékenységéről 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, a pénzügyi beszámolóval egyidejűleg elkészült a 
2011. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló is. 
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a beszámolót fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a beszámolót hét igenlő szavazattal, egy tartózko-
dás mellett elfogadja a következő határozatával: 
 
87/2012. (IV.24.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalánál 2011. évben végzett belső 
ellenőrzésekről. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a polgármesternek a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (1) bekezdése 
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alapján előterjesztett jelentését a Kunhegyes Város Önkormányzata Polgármes-
teri Hivatalánál 2011. évben végzett belső ellenőrzésekről – a mellékelt tarta-
lommal - jóváhagyólag 
 

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. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
5. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető 
6. Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységének vezetői 
7. intézményvezetők 

 
 
 
 
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2012. I. negyedévi 
tevékenységéről  
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, a Közalapítvány első negyedéves munkájáról szóló 
tájékoztatót tartalmazza az előterjesztés. 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a tájékoztatót fo-
gadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a tájékoztatót egyhangúlag, nyolc igenlő szava-
zattal elfogadja a következő határozatával: 
 
88/2012. (IV.24.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2012. I. negyedévi tevékenységéről szóló tájékoz-
tató elfogadásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Kunhegyes Város-
ért” Közalapítvány csoportvezetőjének a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 
2012. év I. negyedévi tevékenységéről szóló tájékoztatóját – a mellékelt tarta-
lommal – jóváhagyólag 
 

e l f o g a d j a. 
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Erről értesülnek: 
 
1. Imre Péter a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány kuratórium elnöke 
2. Szabó József a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője 
3. Szabó András polgármester 
4. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
5. Barta Ferenc aljegyző 

 
 
 
HATODIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkor-
mányzat 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, az önkormányzat pályázatot nyújt be az Önhiki 
támogatásra. Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyal-
ta. 
 
Metzinger Ferenc elnök tájékoztatja a képviselőket, hogy a bizottság a pályázat benyújtá-
sát támogatja. A határozati javaslatban egy módosítást kellett elvégezni. Az 2/II. pont alatt: 
a települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és ilyen jogcímen befolyt összeg 
helyesen 99.050 eFt.  
 
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javaslatot, az 
elhangzott módosítással fogadja el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
89/2012. (IV.24.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására 
vonatkozó igény benyújtásáról. 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország 
2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 
6. számú melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban: 6. számú melléklet) 
támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 
önkormányzatok 2012. évi támogatására.  
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önhibájukon 
kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának 
igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: 
 
I. Az önkormányzat lakosságszám 2011. január 1-én: 8.254 fő 
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II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. 

évben ilyen jogcímen 99.050 ezer Ft összegű bevételt tervez. 
 

III. Az önkormányzat 2012. évi módosított költségvetési rendeletét 
91.794 ezer Ft összegű működési célú hiánnyal fogadta el. 

 
IV. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálat-

ra kötelezett, és a 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogad-
ta. 

 
V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tör-

vény 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett mun-
kaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel.  

 
Erről értesülnek: 
 
1. Nemzetgazdasági Minisztérium (támogatási igény útján) Budapest 
2. Képviselőtestület tagjai 
3. Szabó András polgármester 
4. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
5. Barta Ferenc aljegyző 
6. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető 
7. Molnár János költségvetési csoportvezető 
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
 
 
HETEDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat folyószámlahitel igénybevételére 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, folyószámlahitel igénybevételéről kell dönteni. 160 
millió forint volt már több éven keresztül, májustól – májusig kötötték a szerződést. Most 
azonban több változás is érinteni fogja az önkormányzatokat január 1-től, meg kell várni az 
ehhez kapcsolódó törvényeket, rendeleteket, ezért az OTP is azt javasolta, hogy december 
21-ig kössék meg a szerződést egyelőre. 
Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta.  
 
Metzinger Ferenc elnök tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a bizottság az előterjesz-
tést megtárgyalva a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselőtestületnek. 
 
Szabó András polgármester miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület 
tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el. 
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A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
90/2012. (IV.24.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
folyószámlahitel igénybevételéről. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata 160.000.000 Ft összegű folyószámlahitel 
felvételét határozta el az átmeneti likviditási problémák kezelésére. 
 
A hitel végső lejárata:  2012. december 21. 
 
A Képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel teljes futamideje 
alatt a hitelt, kamatát és járulékos költségeit a költségvetésébe beépíti. 
 
A Képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy az OTP Bank Nyrt. részé-
re más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy 
későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a 
Pénzforgalmi Bankszámlát és az egyéb számlákat), ahol ezt jogszabály nem 
zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít. 
 
A Képviselőtestület hozzájárul a helyben maradó személyi jövedelemadó, a te-
lepülési önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támo-
gatás, valamint a normatív hozzájárulás és egyéb támogatások (együtt: Köz-
ponti Támogatás) OTP Bank Nyrt. javára történő engedményezéséhez és tu-
domásul veszi, hogy az engedményezett bevételeket az OTP Bank Nyrt. a fo-
lyószámla-, valamint munkabérhitel szerződésekből eredő tartozások törleszté-
sére fordítja. 
 
A Képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a hitel, kamata és járulékos költsé-
gei visszafizetési kötelezettségeinek további biztosítéka a 421196-1 és 421196-
2 számon létrejött Jelzálogszerződések alapján az OTP Bank Nyrt. javára a 
455., 34., 1340., 2212., 445/A/2., 445/A/3., 445/A/5., 446., 40., 2323/8/A/3., 
0999/12., 2902., és 2173. hrsz-ú ingatlanokra bejegyzett, 180.000.000 Ft ösz-
szegű keretbiztosítéki jelzálogjog. 
 
A Képviselőtestület megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel fu-
tamideje alatt amennyiben Kunhegyes Város Önkormányzata Pénzforgalmi 
Bankszámláján, valamint a központi támogatások elkülönítésére szolgáló 
alszámláján a folyószámlahitel szerződés alapján esedékessé váló fizetési köte-
lezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy 
annak biztosítása érdekében a helyi adók és a gépjárműadó fogadására szolgáló 
számláiról a szükséges összeget a Pénzforgalmi Bankszámlájára átvezesse. 
 
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt, 
hogy a hitelfelvétel ügyében eljárjon és a hitelszerződést az OTP Bank Nyrt-
vel megkösse. 
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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. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető 
7. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
8. Molnár János költségvetési csoportvezető 
9. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 

 
 
 
NYOLCADIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés munkabérhitel igénybevételéről 
 

( írásban csatolva ) 
 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztés a munkabér hitel igénybevételéről 
szól. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság. 
 
Metzinger Ferenc elnök tájékoztatja képviselőtársait, a bizottság véleménye, ha az ön-
kormányzatnak szüksége van rá, vegye igénybe ezt a hitelformát is. 
 
Szabó András polgármester kiegészítésként elmondja, már december óta nem vette igény-
be ezt a hitelt az önkormányzat, de az OTP rábeszélte őket, mivel ez semmibe nem kerül, 
de ha bármikor valami gond lépne fel a gazdálkodásban, akkor ezt a 45 millió forintot 
igénybe vehetik.  
Miután a képviselőtestület tagjai részéről kérdés, hozzászólás nem volt, kéri a 
képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
91/2012. (IV.24.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
munkabérhitel igénybevételéről. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata alkalmanként maximum 45.000.000 Ft ösz-
szegű munkabérhitel igénybevételét határozta el a személyi juttatások finanszí-
rozása érdekében. 
 
A hitel végső lejárata:  2012. december 21. 
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A Képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a hitel végső lejáratáig az OTP 
Bank Nyrt. azzal a feltétellel biztosítja az újabb hitel folyósítását, ha az előző-
leg folyósított hitel – a visszafizetésre rendelkezésre álló 30 napon belül – ma-
radéktalanul kiegyenlítésre kerül. 
 
A Képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel teljes futamideje 
alatt a hitelt, kamatát és járulékos költségeit a költségvetésébe beépíti. 
 
A Képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy az OTP Bank Nyrt. részé-
re más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy 
későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a 
Pénzforgalmi Bankszámlát és az egyéb számlákat), ahol ezt jogszabály nem 
zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít.  
 
A Képviselőtestület hozzájárul a helyben maradó személyi jövedelemadó, a te-
lepülési önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támo-
gatás, valamint a normatív hozzájárulás és egyéb támogatások (együtt: Köz-
ponti Támogatás) OTP Bank Nyrt. javára történő engedményezéséhez és tu-
domásul veszi, hogy az engedményezett bevételeket az OTP Bank Nyrt. a 
munkabér-, valamint folyószámlahitel szerződésekből eredő tartozások törlesz-
tésére fordítja.  
 
A Képviselőtestület megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel fu-
tamideje alatt amennyiben a Kunhegyes Város Önkormányzata Pénzforgalmi 
Bankszámláján, valamint a központi támogatások elkülönítésére szolgáló 
alszámláján a munkabérhitel szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötele-
zettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy an-
nak biztosítása érdekében a helyi adók és a gépjárműadó fogadására szolgáló 
számláiról a szükséges összeget a Pénzforgalmi Bankszámlájára átvezesse.  
 
A Képviselőtestület tudomásul veszi, hogy az alkalmanként igénybe vehető 
munkabérhitel összegét a személyi juttatások éves tervezett összegének egy 
havi mértéke, továbbá a várható következő havi, a Kunhegyes Város Önkor-
mányzatát a költségvetési törvény alapján nettó finanszírozásban megillető tá-
mogatás összege korlátozza. 
 
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt, 
hogy a hitelfelvétel 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. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető 
7. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
8. Molnár János költségvetési csoportvezető 
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9. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
 
 
 
KILENCEDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, a Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzatának előterjesztését az Oktatási, Kulturális, Szociális, 
Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság tárgyalta. 
 
Szabó István elnök tájékoztatja a képviselőket, hogy a bizottság az intézményi SZMSZ-t a 
képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 
 
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az előterjesztett javasla-
tot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
92/2012. (IV.24.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény Szervezeti és Működési Sza-
bályzatának jóváhagyásáról. 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a muzeális intéz-
ményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény 68. § b) pontjában, illetve a 78. § (5) bekezdés b) 
pontjában kapott jogkörében eljárva a fenntartásában működő Városi 
Könyvtár és Közművelődési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályza-
tát a mellékelt formában 

j ó v á h a g y j a . 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete ezzel egyidejűleg 
hatályon kívül helyezi a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési In-
tézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyó 8/2012. (I.24.) Kt. 
határozatot. 

 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Társult önkormányzatok és intézményeik 
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5. Szentpéteriné Lévai Mária igazgató 
6. Kisné Veres Edit könyvtárvezető 
7. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető 
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
9. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
10. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 

 
 
 
 
TIZEDIK NAPINRENDI PONT: 
 
Előterjesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézménye alapdokumentumai-
nak jóváhagyására 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, a Városi Óvodai Intézmény alapdokumentumait az 
Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság véleményezte. 
 
Szabó István elnök tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a bizottság az előterjesztést 
megvitatta és az Óvodai Intézménynek mind a négy dokumentumát, a házirendet, Szerve-
zeti és Működési Szabályzatot, Nevelési Programját és az intézmény minőségirányítási 
programját elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. 
 
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a dokumentumokat 
egyenként hagyják jóvá. 
Elsőként az Óvodai Intézmény Házirendjének elfogadását kéri. Aki az előterjesztett javas-
latot elfogadja, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
93/2012. (IV.24.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye Házirendjének jóváhagyásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közoktatásról szóló, 
többszörösen módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés f) 
pontjában foglalt jogkörében eljárva a fenntartásában működő Kunhegyes Vá-
ros Óvodai Intézménye Házirendjét 
 

j ó v á h a g y j a. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete ezzel egyidejűleg ha-
tályon kívül helyezi a 213/2011. (X.25.) kt. határozatát. 
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Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Fábián-Major Anikó intézményvezető 
5. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
6. Fűtő Georgina ügykezelő 

 
 
 
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az Óvoda Szervezeti és 
Működési Szabályzatát az előterjesztett tartalommal fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
94/2012. (IV.24.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye Szervezeti és Működési Szabályzata jóváhagyásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közoktatásról szóló, 
többszörösen módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés f) 
pontjában foglalt jogkörében eljárva a fenntartásában működő Kunhegyes Vá-
ros Óvodai Intézménye Szervezeti és Működési Szabályzatát 
 

j ó v á h a g y j a. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete ezzel egyidejűleg ha-
tályon kívül helyezi a 214/2011. (X.25.) kt. határozatát. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Fábián-Major Anikó intézményvezető 
5. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
6. Fűtő Georgina ügykezelő 

 

 
 
 
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az Óvoda nevelési prog-
ramját az előterjesztett tartalommal fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
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95/2012. (IV.24.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye Nevelési Programjának jóváhagyásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közoktatásról szóló, 
többszörösen módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés f) 
pontjában foglalt jogkörében eljárva a fenntartásában működő Kunhegyes Vá-
ros Óvodai Intézménye Nevelési Programját 
 

j ó v á h a g y j a. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete ezzel egyidejűleg ha-
tályon kívül helyezi a 215/2011. (X.25.) kt. határozatát. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Fábián-Major Anikó intézményvezető 
5. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
6. Fűtő Georgina ügykezelő 

 
 
 
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az Óvoda minőségirányí-
tási programját az előterjesztett tartalommal fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
96/2012. (IV.24.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye Intézményi Minőségirányítási Programjának jóvá-
hagyásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közoktatásról szóló, 
többszörösen módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés f) 
pontjában foglalt jogkörében eljárva a fenntartásában működő Kunhegyes Vá-
ros Óvodai Intézménye Intézményi Minőségirányítási Programját 
 

j ó v á h a g y j a. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete ezzel egyidejűleg ha-
tályon kívül helyezi a 216/2011. (X.25.) kt. határozatát. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
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2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Fábián-Major Anikó intézményvezető 
5. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
6. Fűtő Georgina ügykezelő 

 
 
 
TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. bérleti szerződésének módosítási 
ajánlatáról 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, a Telekom bérleti szerződés módosítási kérelmét a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. 
 
Metzinger Ferenc elnök tájékoztatja a képviselőket, a bizottság véleménye, hogy az ön-
kormányzatnak nem érdeke a szerződésmódosítás, amit a Telekom ajánlott, ezért a „B” 
határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselőtestületnek. 
 
Szabó András polgármester miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület 
tagjait, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményét figyelembe 
véve a „B” határozati javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
97/2012. (IV.24.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a Magyar Telekom Nyrt-vel kötött bérleti szerződés módosításáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban meghatáro-
zott jogkörében eljárva a Magyar Telekom Nyrt-vel kötött, az Önkormányzat 
tulajdonában lévő 464 hrsz-ú, 200 m2 terület bérletére vonatkozó bérleti szer-
ződés módosításához nem járul hozzá. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Magyar Telekom Nyrt. 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. 
2. Szabó András polgármester 
3. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
4. Barta Ferenc aljegyző 
5. Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagjai 
6. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető 
7. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
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TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a köztisztaságról, a közterületek és ingatlanok rendjéről és 
a szervezett köztisztasági közszolgáltatásokról szóló 35/2004. (VII.16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 

( írásban csatolva ) 
 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, a hulladékszállítási díjról alkotott rendelet módosí-
tását kell elvégezni. Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
tárgyalta. 
 
Metzinger Ferenc elnök tájékoztatja a képviselőket, hogy a módosító jogszabály elfoga-
dását a bizottság javasolja a képviselőtestületnek. 
 
Szabó András polgármester elmondja, mint az előterjesztésben is szerepel a hulladékszál-
lítás 4 Ft-tal fog többe kerülni, mint amiről decemberben döntöttek. Így a 80 literes gyűjtő-
edény ürítése 334 Ft-ba kerül, Áfa-val együtt 424,2 Ft. A Remondis részéről a számlázás 
negyedévente történik, és a negyedéves díj attól függ, hogy abban az időszakban mennyi 
ürítés volt.  
Miután az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, hozzászólás nem volt, kéri a képviselőtes-
tület tagjait, hogy a rendelet tervezetet fogadják el.  
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a rendeletet egyhangúlag, nyolc igenlő szavazat-
tal – minősített többséggel – elfogadja és megalkotja 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL ŐTESTÜLETÉNEK 
 

18/2012. (IV.25.) 
önkormányzati rendeletét 

 
a köztisztaságról, a közterületek és ingatlanok rendjéről és a szervezett köztisztasági 
közszolgáltatásokról szóló 35/2004. (VII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

 
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés az állatok tartásának szabályairól szóló 23/2003. (X.29.) ön-
kormányzati rendelet módosításáról 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, jogszabályi változások miatt szükséges az állatok 
tartásáról szóló rendelet módosítása. 
Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. 
 
Metzinger Ferenc elnök tájékoztatja a képviselőket, hogy a bizottság a rendelet módosítá-
sának elfogadását javasolja a képviselőtestületnek. 
 
Szabó András polgármester elmondja, az új jogszabály alapján az önkormányzat már nem 
korlátozhatja az állattartást. Ezt nem tudja, hogy jó, vagy sem, mivel ebből adódóan elég 
sok bejelentés van.  
 
Kontra József kérdezi, idáig szabályozta az önkormányzat, hogy a központi városrészen 
pl. szarvasmarha, vagy más nagy haszonállatból hány darab tartható. Ebben sincs már 
kompetenciája az önkormányzatnak? 
 
Barta Ferenc aljegyző válasza, októberben teljes egészében megszűnik a mezőgazdasági 
haszonállatok tartásának a korlátozása helyi szinten. Általános érvénnyel kerül megfogal-
mazásra, ami állategészségügyi, állatvédelmi, közegészségügyi szabályokkal nem lehet 
ellentétes.  
 
Metzinger Ferenc kiegészíti, egy sor más szabályozó rendelkezik arról, hogyan és mennyi 
haszonállatot lehet tartani, és ha azt betartja, akkor elvileg lehet.  
 
Szabó András polgármester miután további kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-
testület tagjait, hogy az új rendelet megalkotására szóló felhatalmazást a határozati javaslat 
elfogadásával adják meg. 
Kéri a határozati javaslat elfogadását. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
98/2012. (IV.24.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
az állatok tartásának szabályairól szóló új rendelet jogszabály-tervezetének elkészítésére. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az élelmiszerláncról 
és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 2012. október 1-jén 
hatályba lépő 6.§ (6) bekezdésének értelmében – mely szerint mezőgazdasági 
haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem korlátozható – kizárólag 
azon tárgykörökben, melyekről magasabb rendű jogszabály nem rendelkezik, 
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az állattartásról szóló új rendelet tervezetének elkészítésével Kunhegyes Város 
Jegyzőjét bízza meg. 
 
Határidő:  2012. szeptember 30. 
Felelős:  Barta Ferenc aljegyző 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Képviselőtestület tagjai 
4. Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagjai 
5. Barta Ferenc aljegyző 
6. Molnár Szilvia igazgatási osztályvezető 

 
 
 
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az előterjesztett rendelet 
tervezetet fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a rendeletet egyhangúlag, nyolc igenlő szavazat-
tal – minősített többséggel – elfogadja és megalkotja 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL ŐTESTÜLETÉNEK 
 

19/2012. (IV.25.) 
önkormányzati rendeletét 

 
az állatok tartásának szabályairól szóló 23/2003. (X.29.) önkormányzati rendelet mó-

dosításáról 
 
 

A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat időszerű feladatok megoldására 
 

( írásban csatolva ) 
 
15/1. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy a helyi tűzoltóság elnevezése és felállása vál-
tozott az új tűzvédelmi törvény alapján. Ezek alapján át kellett formálni az alapító okiratát, 
amihez szükséges a cégbírósági bejegyzéshez a székhelyhasználat engedélyezése. 
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el. 
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A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
99/2012. (IV.24.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a Kunhegyesi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság székhely bejegyzéséhez hozzájáru-
lás. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – a helyi önkormány-
zatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1.§ (6) bekezdésének b.) pontjában ka-
pott felhatalmazás alapján – hozzájárul ahhoz, hogy a Kunhegyesi Önkormány-
zati Tűzoltó-parancsnokság székhelyeként a Kunhegyes Város Önkormányzata 
kizárólagos tulajdonát képező Kunhegyes, Ady Endre u. 3. szám alatti ingatlan 
kerüljön bejegyzésre a Cégbíróságon. 
 
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a szükséges te-
endők ellátásával.  
 
Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Nagy Kálmán a Kunhegyesi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság elnöke 
4. Barta Ferenc aljegyző 
5. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető 
6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 

 
 
 
15/2. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, a Tisza-Víz Kft. Felügyelő Bizottságába kell tagot 
jelölni. A tagság rotáció szerint működik és ebben az évben Kunhegyes, Abádszalók és 
Nagyiván települések delegálják a Felügyelő Bizottság tagjait. A tisztségre Csehné Köteles 
Rozália belső ellenőrt javasolja. 
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
100/2012. (IV.24.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a Tisza-Víz Víztermelő és Szolgáltató kft. Felügyelő Bizottságában Kunhegyes Város Ön-
kormányzata képviseletének biztosításáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – a  Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában ka-
pott jogkörében eljárva, figyelemmel a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi 
IV. törvény 19. § (4) bekezdésében, valamint a törvény 36. § (3) bekezdésében 
foglaltakra – a Tisza-Víz Víztermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
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Társaság Felügyelő Bizottságában a 2011. évi Éves beszámoló elfogadásának 
napjától a 2012. évi Éves beszámoló elfogadásának napjáig Kunhegyes Város 
Önkormányzatának képviseletében 
 

CSEHNÉ KÖTELES ROZÁLIA 
 

5200 Törökszentmiklós, Ifjúság u. 8. szám alatti lakos, belső ellenőrt delegálja. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
5. Kun Imre a Tisza-Víz Kft. ügyvezetője 5350 Tiszafüred, Örvény út 124. 

 
 
 
15/3. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, minden évben pályázik az önkormányzat a parlagfű 
alaphoz. Lakosságszám alapján kell a hozzájárulást megfizetni, Kunhegyes esetében 
75.820 Ft-ot. 
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a csatlakozást támogassák.  
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
101/2012. (IV.24.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a 2012. évi „Parlagfű-mentesítési Alap”-hoz történő csatlakozásról és a pénzügyi hozzájá-
rulás megfizetéséről. 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a „Parlag-
fű-mentesítési Alap”-pal kapcsolatos kezdeményezéssel, a 2012. évi Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési Alaphoz csatlakozni kíván. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete vállalja Kunhe-
gyes Városra eső 10,- Ft/lakos önerő pénzügyi hozzájárulás megfizetését – 
75.820 Ft – és az összegnek 2012. május 21-ig a Megyei Önkormányzat 
Magyar Államkincstárnál vezetett 10045002-00319597-00000017 számú 
elkülönített számlájára történő átutalását. 

 
3. A Képviselőtestület Szabó András polgármestert felhatalmazza, hogy Kun-

hegyes Város 2012. évi költségvetése terhére gondoskodjon a pénzügyi 
hozzájárulás határidőre történő átutalásáról. 

 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
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2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető 
5. Molnár János költségvetési csoportvezető 
6. Barta Jenő a Városi Építési Hivatal vezetője 
7. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
8. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 

 
 
 
15/4. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, TÁMOP pályázat keretében az iskolai tehetség-
gondozásra lehet támogatást elnyerni 5-20 millió Ft összegig. 
Aki egyetért a pályázat benyújtásával, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
102/2012. (IV.24.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a „TÁMOP 3.4.3-11/2 Iskolai tehetséggondozás fejlesztése” felhívásra pályázat benyújtá-
sáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata a fenti azonosító számú felhívásra a pályá-
zat benyújtását elviekben támogatja, végleges döntését a pályázati költségvetés 
ismeretében hozza meg. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szabó István a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási In-

tézmény és Szakiskola igazgatója 
5. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető 
6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
7. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 

 
 
 
15/5. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, a belvizes pályázathoz kapcsolódik az előterjesztés, 
átszámlázással kapcsolatos. A számla összege, ha meghaladja az 5 millió forintot, szállítói 
finanszírozással kerül kiegyenlítésre. Ez így jobb is, mert nem kell megelőlegezni, hanem a 
szállítónak közvetlenül kerül kiegyenlítésre a számla.  
Miután kérdés, hozzászólás nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati 
javaslatot fogadják el. 
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A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
103/2012. (IV.24.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a „Vásárhelyi Terv továbbfejlesztéséhez kapcsolódó bel- és csapadékvíz rendezés Jász-
Nagykun-Szolnok Megyében I. ütem” tárgyú pályázat Megvalósíthatósági Tanulmányának 
átszámlázáshoz kapcsolódó módosításáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Vásárhelyi Terv 
továbbfejlesztéséhez kapcsolódó bel- és csapadékvíz rendezés Jász-Nagykun-
Szolnok Megyében I. ütem” tárgyú pályázat támogatásának lehívásához szük-
séges átszámlázás módosításáról az alábbiak szerint dönt: 
 
1. A tárgyban hozott 63/2012. (III.27.) Kt. határozat mellékletét képező szer-

ződés 6. pontja az alábbiak szerint módosult: 
„6. Az Önkormányzat részéről kiállított számla szállítói finanszírozással az 
ÉARFÜ Nonprofit Kft. ROP Közreműködő Szervezet (4025 Debrecen, Szé-
chenyi u. 31.) által kerül kiegyenlítésre az Önkormányzat OTP Bank Nyrt. 
Kunhegyesi Fiókjában vezetett 11745145-15410072-00000000 számú 
bankszámlájára történő átutalással.” 
 

2. A szerződés többi pontja változatlanul érvényben marad.  
 

3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza 
Szabó András polgármestert a szükséges feladatok elvégzésére. 

 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulás 
5. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető 
6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
7. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 

 
 
Szabó András polgármester bejelenti, a képviselőtestület az aznapra tervezett munkáját 
elvégezte. Nagyon sok fontos döntést kellett meghozniuk ezen az ülésen is.  
Megköszöni képviselőtársainak, a meghívott jelenlévőknek az ülésen való részvételt, és a 
képviselőtestület nyilvános 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/113/16/2012. 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISEL ŐTESTÜLETÉNEK 
 

2012. április 24-én megtartott nyilvános  
ülésének 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
 

Sorszám: 10. 
 
 

RENDELETEK MUTATÓJA 
 

Rendelet 
száma 

 
Rendelet tárgya Kódszám 

16/2012. 2011. évi költségvetés teljesítése B 4 
17/2012. 2011. évi egyszerűsített beszámoló B 4 
18/2012. Köztisztaságról, a közterületek és ingatlanok rendjéről és a 

szervezett köztisztasági közszolgáltatásokról 
G 1 

19/2012. Az állatok tartásának szabályai J 1 
 
 

HATÁROZATOK MUTATÓJA 
 
Határozat 

száma 
 

Határozat tárgya Kódszám 

86/2012. a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról szóló beszámo-
ló elfogadásáról 

C 2 

87/2012. Kunhegyes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalánál 
2011. évben végzett belső ellenőrzésekről 

D 1 

88/2012. a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2012. I. negyedévi 
tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról 

C 2 

89/2012. az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormány-
zatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 

Z 1 

90/2012. folyószámlahitel igénybevételéről Z 1 
91/2012. munkabérhitel igénybevételéről Z 1 



24 
 

92/2012. a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról 

J 1 

93/2012. Kunhegyes Város Óvodai Intézménye Házirendjének jóváha-
gyásáról 

J 4 

94/2012. Kunhegyes Város Óvodai Intézménye Szervezeti és Működé-
si Szabályzata jóváhagyásáról 

J 4 

95/2012. Kunhegyes Város Óvodai Intézménye Nevelési Programjának 
jóváhagyásáról 

J 5 

96/2012. Kunhegyes Város Óvodai Intézménye Intézményi Minőség-
irányítási Programjának jóváhagyásáról 

J 4 

97/2012. a Magyar Telekom Nyrt-vel kötött bérleti szerződés módosí-
tásáról 

D 7 

98/2012. az állatok tartásának szabályairól szóló új rendelet jogsza-
bály-tervezetének elkészítésére 

A 19 

99/2012. a Kunhegyesi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság szék-
hely bejegyzéséhez hozzájárulás 

D 7 

100/2012. a Tisza-Víz Víztermelő és Szolgáltató kft. Felügyelő Bizott-
ságában Kunhegyes Város Önkormányzata képviseletének 
biztosításáról 

D 7 

101/2012. a 2012. évi „Parlagfű-mentesítési Alap”-hoz történő csatlako-
zásról és a pénzügyi hozzájárulás megfizetéséről 

A 15 

102/2012. a „TÁMOP 3.4.3-11/2 Iskolai tehetséggondozás fejlesztése” 
felhívásra pályázat benyújtásáról 

A 15 

103/2012. a „Vásárhelyi Terv továbbfejlesztéséhez kapcsolódó bel- és 
csapadékvíz rendezés Jász-Nagykun-Szolnok Megyében I. 
ütem” tárgyú pályázat Megvalósíthatósági Tanulmányának 
átszámlázáshoz kapcsolódó módosításáról 

A 15 

 
 
 
 
 
 


