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Jegyzőkönyv 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. szeptember 11-én 
megtartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye:  Városháza nagy tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:    Szabó András polgármester elnökletével: 

Dr. Horváth Lajos, Magyar György, Metzinger Ferenc, Nagy Kálmán, 
Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna, Szabó István és Vincze László ön-
kormányzati képviselő 

 
Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Csehné Köteles 

Rozália belső ellenőr, Dr. Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályve-
zető, Barta Jenő építési hivatalvezető, Nagy Istvánné mb. vagyongazdál-
kodási csoportvezető, Bibókné Simon Mária kiskincstári csoportvezető, 
Szelekovszkyné Rózsa Mária okmányiroda csoportvezető, Fábián-Major 
Anikó óvodavezető, Nagy István ügyintéző tanácskozási joggal meghívot-
tak, valamint Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető 

 
Szabó András polgármester köszönti a soron következő képviselőtestületi ülésen megje-
lent önkormányzati képviselőket, meghívott jelenlévőket. 
Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, az ülésen nyolc önkormányza-
ti képviselő megjelent. Távolmaradását előzetesen bejelentette Kontra József önkormány-
zati képviselő. 
A képviselőtestület nyilvános ülését 15 órakor megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a képviselőtestület az írásban megküldött meghívóban feltüntetett napiren-
di pontokat tárgyalja meg. 
Kéri a napirendi javaslat elfogadását. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a napirendi javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő 
szavazattal elfogadja. 
 
Szabó András elmondja, hogy interpellációs kérdések következnek. 
 
Kérdés és hozzászólás hiányában megkezdik a napirendi pontok tárgyalását a meghívó 
alapján. 
 
ELSŐ NAPIRENDI PONT: 
Javaslat a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(III.02.) önkormányzati rende-
let és a 2011. évi költségvetés teljesítéséről szóló 16/2012.(IV.25.) önkormányza-
ti rendelet módosítására 

(írásban csatolva) 
 

Szabó András polgármester elmondja, ha már bejön egy új tétel, akkor már módosítani 
kell. Néhányat felsorol ezek közül bérkompenzáció, Alma program. Az előterjesztést az 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Kérdezi, mi volt a vélemény. 
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Metzinger Ferenc elnök tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság az előterjesztést megvitatta. Egy képviselőtársuktól Dr. Prágerné 
Dr. Kádár Magdolnától érkezett kérdés, amire nem tudja, hogy közben sikerült-e választ 
kapnia, a 18. számú melléklethez kapcsolódó kérdése volt a háziorvosi szolgálattal kapcso-
latban. 
 
Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna elmondja, hogy már kapott választ a kérdésére az 
ülés előtt. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a 
rendelet tervezetet a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.  
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e kérdés ezzel kapcsolatban. 
 
Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna elmondja, hogy ez a módosításokat nem érinti, de 
őszintén reméli, hogy a jövőbelieket igen, ugyanis a tisztázás abban a vonatkozásban dőlt 
el hogy a működési kiadások 337.000 forintos tétele, személyi juttatás, munkaadókat terhe-
lő járulékok és dologi kiadás, az egy alapellátó praxis asszisztensét érintően és az ügyeleti 
körhöz igazából érdemi köze, abból adódik hogy egy lakossági létszámát tekintve kis pra-
xis működik Kunhegyesen a Parajdi doktor úr praxisa. A körzeti ápolónő aki kötelező 
személyzet a praxis működése esetében közalkalmazott. Ez így teljességgel rendben is van, 
de ezzel tulajdonképpen az oda bejelentkező lakosság éves szinten körülbelül 2 – 2,5 millió 
forintos támogatást kap Kunhegyes Város Önkormányzatától, tekintettel arra, hogy a köz-
alkalmazotti bér, a bérkompenzáció, eseti, dologi kiadások, ami a többi praxis esetében 
ugye nincs, nemleges. Úgy gondolja, hogy önmagában sem lenne szerencsés, ellátó praxis 
és praxis között különbségeket tenni, és ellátott lakos és lakos között sem. Tehát a jövőben 
lehetőség szerint próbáljanak abban az irányban gondolkodni, hogy egységes elvek szerint 
támogassa Kunhegyes Város Önkormányzata a létező öt praxisát, tekintettel arra, hogy 
ezek a praxisok csak a jelenlegi finanszírozásban erre jelentős mértékben rászorulnak. 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy a 2. számú körzetnek nagyon sokáig nem volt 
gazdája, vagy ha volt is gazdája, akkor sem sokáig, lassan majdnem a kiürülés szélére ke-
rült. Amennyiben a 4 körzetből valaki nyugdíjba megy, akkor marad a három körzet és 
akkor szét rakják annak a körzetét, aki nyugdíjba megy és akkor remény van rá, hogy 
megközelíti a 2000-t.  
 
Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna elmondja, hogy a demográfiai adatok tükrében telje-
sen kezelhető és viselhető, ahol a három praxis gondot okoz, az az ügyeleti ellátás, tehát 
akkor egy ellátóval törvényszerűen kevesebb van és miután most a praxisjog bizonyos érte-
lemben vagyoni jog is, akkor ezt át kell gondolni, hogy a praxis jelenlegi tulajdonosa az 
önkormányzattal milyen típusú adás-vételt tudhat létesíteni, mert ebből hátránya nyilván 
nem származhat. 
 
Szabó András elmondja, hogy ezek a problémák fel fognak vetődni, de gondolja, hogy 
találnak rá megoldást, de egyelőre ez csak elvi felvetés.  
 
Szabó András polgármester miután az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, vélemény 
nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a rendelet tervezetet fogadják el. 
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A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a rendeletet egyhangúlag, nyolc igenlő szavazat-
tal – minősített többséggel – elfogadja és megalkotja 
 

 
KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL ŐTESTÜLETÉNEK 

 
25/2012. (IX.11.) 

önkormányzati rendeletét 
 

a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(III.02.) rendelet módosításáról és a 2011. évi 
költségvetés teljesítéséről szóló 16/2012.(IV.25.) rendelet módosításáról 

 
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I. 
félévi teljesítéséről 

(írásban csatolva) 
 

Szabó András polgármester elmondja, ebben az évben biztosítva van város intézményei-
nek és a hivatalnak a működése. Ha megnézik az első táblázatot az 5. oldalon, 471.165.009 
forint van a kötvényben, amiből 450.000.000 forint van lekötve, a mai napi állás szerint ez 
már 495 millió, majdnem 496 millió tehát azt lehet mondani, hogy 46 millió többletük van 
csak ezen a tételen. Szeptemberben törleszteni kell, akkor még marad is ezen a tételen.  
 
Szabó András elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság tárgyalta. Kérdezi, mi volt a vélemény. 
 
Metzinger Ferenc elnök tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság az előterjesztést megvitatta és az abban foglalt határozati javas-
latot a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.  
 
Szabó András polgármester miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület 
tagjait, döntsenek. 
Aki elfogadja a beszámolót az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
181/2012. (IX.11.) Kt. h a t á r o z a t, 
Kunhegyes Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestülete az önkormányzat 2012. évi gaz-
dálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszámolót a mellékletben benyújtottak sze-
rint  

-1.222.883 e Ft bevétellel és 
-1.075.149 e Ft kiadással 

 
elfogadja. 
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Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Önállóan működő intézmények vezetői 
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető 
6. Molnár János költségvetési csoportvezető 
7. Bibókné Simon Mária kiskincstári csoportvezető 
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
HARMADIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés az állatok tartásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
elfogadására 

(írásban csatolva) 
 
Szabó András elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság tárgyalta. Kérdezi, mi volt a vélemény. 
 
Metzinger Ferenc elnök tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság az előterjesztést megvitatta és a rendelet tervezetet a képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja.  
 
Szabó András polgármester miután az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, vélemény 
nem volt, kéri a képviselőtestület 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 
 

26/2012. (IX.11.) 
önkormányzati rendeletét 

 
az állattartásról 

 
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a „Tiszta udvar, rendes ház” és a „Tiszta utca” címről szóló 
5/2008. (III.28.) rendelet módosításáról 

(írásban csatolva) 
 
Szabó András elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság tárgyalta. Kérdezi, mi volt a vélemény. 
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Metzinger Ferenc elnök tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság az előterjesztést megvitatta és a rendelet tervezetet a képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja.  
 
Szabó András polgármester miután az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, vélemény 
nem volt, kéri a képviselőtestület 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 

 
27/2012. (IX.11.) 

önkormányzati rendeletét 
 

a „Tiszta udvar, rendes ház” és „Tiszta utca” címek alapításáról szóló 5/2008.(III.28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés azonnali beszedési megbízások benyújtására szóló felhatalmazás-
ról Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 
Szakiskola részére 2012. szeptember 01 – 2013. június 15. időszakra  

(írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése, hozzáfűzni valója ezzel 
kapcsolatban. Miután az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, vélemény nem volt, kéri a 
képviselőtestület tagjait, amennyiben elfogadják a határozati javaslatban foglaltakat kézfel-
tartással szavazzanak.  
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
182/2012. (IX.11.) Kt. h a t á r o z a t, 
azonnali beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazásról foglalkoztatást bővítő bértámoga-
tás tárgyában 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény által biztosított jogkörében eljárva  
 

engedélyezi 
 
a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola 
11745145-15577582 fizetési számlájára beszedési megbízás benyújtását (2012. szep-
tember 01 – 2013. június 15. időszak 1 fő pedagógus foglalkoztatására vonatkozó pá-
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lyázat esetében) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Köz-
pontja alábbi számlája javára: 
 
10045002-00313436-70000007. 
 
A felhatalmazás visszavonásig érvényes. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó István 
igazgatót, illetve Szabó András polgármestert a felhatalmazó levél aláírására. 
  

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. OTP Bank Nyrt. Kunhegyesi fiókja (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 4.) 
3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Kunhegyesi 

Kirendeltsége (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 9-10.) 
4. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
5. Barta Ferenc aljegyző 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető 
7. Bibókné Simon Mária kiskincstári csoportvezető 
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
HATODIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés azonnali beszedési megbízások benyújtására szóló felhatalmazás-
ról Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 
Szakiskola részére 2012. szeptember 03 – 2013. június 15. időszakra 

(írásban csatolva) 
 

Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése, hozzáfűzni valója ezzel 
kapcsolatban. Miután az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, vélemény nem volt, kéri a 
képviselőtestület tagjait, amennyiben elfogadják a határozati javaslatban foglaltakat kézfel-
tartással szavazzanak.  
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
183/2012. (IX.11.) Kt. h a t á r o z a t, 
azonnali beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazásról a TÁMOP-1.1.2-11/1-2012-0001 
azonosítószámú pályázat kapcsán 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestülete Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény által biztosított jogkörében eljárva 
 

engedélyezi 
 
a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola 
11745145-15577582 fizetési számlájára beszedési megbízás benyújtását (2012. szep-
tember 03 – 2013. június 15. időszak 1 fő pedagógus foglalkoztatására vonatkozó pá-
lyázat esetében) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Köz-
pontja alábbi számlája javára: 
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10045002-00313436-70000007. 
 
A felhatalmazás visszavonásig érvényes. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó István 
igazgatót, illetve Szabó András polgármestert a felhatalmazó levél aláírására. 
 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. OTP Bank Nyrt. Kunhegyesi Fiókja (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 4.) 
3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Kunhegyesi Ki-

rendeltsége (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 9-10.)  
4. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
5. Barta Ferenc aljegyző 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető 
7. Bibókné Simon Mária kiskincstári csoportvezető 
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
HETEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés azonnali beszedési megbízások benyújtására szóló felhatalmazás-
ról Kunhegyes Város Önkormányzata részére 

 (írásban csatolva) 
 
 

Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése, hozzáfűzni valója ezzel 
kapcsolatban. Miután az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, vélemény nem volt, kéri a 
képviselőtestület tagjait, amennyiben elfogadják a határozati javaslatban foglaltakat kézfel-
tartással szavazzanak.  
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
184/2012. (IX.11.) Kt. h a t á r o z a t, 
azonnali beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazásról 2012. szeptember 01 – 
2012. december 31. időszakra 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestülete Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény által biztosított jogkörében eljárva 
 

engedélyezi 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata 11745145-15410072 fizetési számlájára beszedési 
megbízás benyújtását (2012.szeptember 01 – 2012. december 31. időszak 1 fő admi-
nisztrátor foglalkoztatására vonatkozó pályázat esetében) a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja alábbi számlája javára: 
 
10045002-00313436-70000007. 
 
A felhatalmazás visszavonásig érvényes. 
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Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András 
polgármestert a felhatalmazó levél aláírására. 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. OTP Bank Nyrt. Kunhegyesi Fiókja (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 4.) 
3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Kunhegyesi Ki-

rendeltsége (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 9-10.)  
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 

 
 
NYOLCADIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata részére történő személygépko-
csi beszerzéséről 

(írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja, ebben az ügyben tárgyalásokat folytatott alpolgár-
mester úr a cégekkel, átadja a szót alpolgármester úrnak. 
 
Vincze László elmondja, hogy fölmerült az, hogy most lehetőségük van a több mint 7 éves 
személygépkocsi cseréjére, ezt indokolja egyszer az életkora is, áprilisban ismét műszakiz-
tatni kellene. A sofőr megkímélte maximálisan, de most már eljött az, hogy 300.000 km 
után már több műszaki dologhoz hozzá kell nyúlni, fékek cseréje stb. Így célszerűnek lát-
ták új gépkocsi beszerzését és próbálta azt hogy hol lehetne legkedvezőbben egy hasonló 
típusú és felszereltségű autóhoz hozzájutni. Három helyről kért ajánlatokat, az ajánlatok 
közül a legkedvezőbb ajánlatot a szolnoki Juvenal Kft. adta, olyan értelemben is hogy a 
legmagasabb értéken számítja be a használt gépkocsijukat, és a legkedvezőbb áron tudja az 
új gépkocsit részükre adni. Elmondja, hogy az új gépkocsi teljesítményében ugyanazt tud-
ja, mint a mostani autó, sőt egy kicsit erősebb a motorja, fogyasztása viszont kedvezőbb. 
Több mint egy literrel kevesebbet fogyaszt majd, mint a jelenlegi gépkocsi. 
 
 
Szabó András elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság tárgyalta. Kérdezi, mi volt a vélemény. 
 
Metzinger Ferenc elnök tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság az előterjesztést megvitatta és a következő javaslatot fogalmazta 
meg, a Juvenal Kft. ajánlatát fogadja el és ezt támogatja. 
 
Szabó András polgármester miután az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, vélemény 
nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, amennyiben támogatják, az önkormányzat tulaj-
donában lévő JPA-340 forgalmi rendszámú Skoda Superb 1.9 PD TDI Classic típusú sze-
mélygépkocsi Juvenal Kft. részére beszámítással történő értékesítését, kézfeltartással sza-
vazzanak.  
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A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
185/2012. (IX.11.) Kt. h a t á r o z a t, 
Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonában lévő JPA-340 forgalmi rendszámú Skoda 
Superb 1.9 PD TDI Classic típusú személygépkocsi beszámítással történő értékesítéséről 
 

Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete – a Kunhegyes Város Ön-
kormányzatának vagyonáról szóló többször módosított 22/2004.(V.01.) rendelet 
11. § (2) bekezdése alapján – hozzájárul a JPA-340 forgalmi rendszámú Skoda 
Superb 1.9 PD TDI Classic típusú személygépkocsi bruttó 1.000.000,- Ft értéken 
a Juvenal Kft. részére beszámítással történő értékesítéséhez. 

 
 

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. Molnár János költségvetési csoportvezető 
7. Bibókné Simon Mária kiskincstári csoportvezető 
8. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
9. Juvenal Kft. (5000 Szolnok, Széchenyi krt. 26.) 

 
 
Szabó András polgármester miután az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, vélemény 
nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, amennyiben támogatják az önkormányzat a 
Juvenal Kft.-től vásárolja meg az új autót, kézfeltartással szavazzanak.  
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
 
186/2012. (IX.11.) Kt. h a t á r o z a t, 
Kunhegyes Város Önkormányzata részére történő személygépkocsi beszerzéséről 
 

Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete – a Kunhegyes Város Önkormányza-
tának vagyonáról szóló többször módosított 22/2004.(V.01.) rendelet 11.§ (2) bekezdése 
alapján – hozzájárul Skoda Superb Active Greenline 1.6 CR TDI típusú személygépkocsi 
5.999.000,- Ft értéken a Juvenal Kft-től történő megvásárláshoz. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete a gépkocsi vásárlás vételárát az Ön-
kormányzat 2012. évi költségvetésében biztosítja, melynek fedezete a JPA-340 forgalmi 
rendszámú Skoda Superb 1.9 PD TDI Classic beszámításának ellenértéke, illetve a köt-
vénykibocsátásból származó forrás. 
 
A képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a vonatkozó szerződés 
megkötésére, a szükséges intézkedések megtételére. 
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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. Molnár János költségvetési csoportvezető 
7. Bibókné Simon Mária kiskincstári csoportvezető 
8. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
9. Juvenal Kft. (5000 Szolnok, Széchenyi krt. 26.) 

 

 
 
KILENCEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a piactéri vásárcsarnok 3. számú helyiségének bérbeadásáról 

(írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja, ennek a helyiségnek már a második bérlője lesz az 
illető.  
 
Dr. Pénzes Tímea megkérdezi, hogy az előző bérlő kipakolt-e már az üzletből. 
 
Nagy Istvánné elmondja, hogy megegyeztek egy időpontban és akkor el fogja vinni a  
dolgait. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése, hozzáfűzni valója ezzel 
kapcsolatban. Miután az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, vélemény nem volt, kéri a 
képviselőtestület tagjait, amennyiben elfogadják a határozati javaslatban foglaltakat, kéz-
feltartással szavazzanak.  
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
187/2012. (IX.11.) Kt. h a t á r o z a t, 
a kunhegyesi piactéri vásárcsarnok 3. sz. üzlethelyiségének Doma István egyéni vállalkozó 
részére történő bérbeadásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, valamint az ön-
kormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakások céljára szolgáló helyiségek 
bérbeadásának feltételeiről szóló 12/2006.(V.11.) rendelet 30.§ és 32-33. §-ában biz-
tosított jogkörében eljárva – a Kunhegyes Város Önkormányzatának tulajdonában ál-
ló piaci vásárcsarnok 3. számú üzlethelyiség bérbeadásához Doma István egyéni vál-
lalkozó (5430 Kunhegyes, Zádor u. 4/a.) részére hozzájárul. 
 
A bérleti jogviszony 2012. október 1-től 2013. április 30-ig tart, de a bérlő írásos ké-
relmére az meghosszabbítható. 
 
A bérleti díj mértéke: bruttó 25.000 Ft/hó. 
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A képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a fentiekkel kapcsola-
tos feladatok ellátásával és a bérleti szerződés megkötésével. 

 
Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Doma István egyéni vállalkozó (5340 Kunhegyes, Zádor u. 4/a.) 
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető 
6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
7. Nagy Istvánné vagyongazdálkodási csoportvezető-helyettes 
8. Molnár János költségvetési csoportvezető 
9. Szabó József csoportvezető 

 
 
TIZEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés Kunhegyes, Kisújszállás, Kenderes falitérkép elkészítéséhez való 
hozzájárulásról  

(írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester nem javasolja a képviselőtestületnek a határozati javaslat el-
fogadását. Megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban. 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. 
Aki elfogadja a javaslatát, hogy ne járuljanak hozzá a falitérkép elkészítéséhez, az kézfel-
tartással jelezze.  
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
188/2012. (IX.11.) Kt. h a t á r o z a t, 
Kunhegyes, Kisújszállás, Kenderes falitérkép elkészítéséhez való hozzájáruláshoz 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Stiefel Eurocart Kft. 
(1155 Budapest, Kolozsvár u. 13.) által tervezett Kunhegyes, Kisújszállás, Kende-
res falitérkép elkészítéséhez nem járul hozzá. 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Stiefel Eurocart Kft. (1155 Budapest, Kolozsvár u. 13.) 
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető 
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
7. Barta Jenő építési hivatalvezető 
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TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
„Közösségi Közlekedés fejlesztése a Tiszafüredi kistérség településein” című 
projekt keretében, a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás és a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. között létrejöv ő együttműködési megállapodás jóváha-
gyásáról és a megvalósításhoz szükséges eljárási költségek vállalásáról 

 (írásban csatolva) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, a buszvárókról van szó, vannak olyan költségek, 
amelyek ki kellene fizetni, összesen 230.000 forintról lenne szó ingatlanonként. Kunhe-
gyesen 7 ilyen van, amit érint, az önerő 2,9 millió forint, ez pedig 1.610.000 forint a város-
nak.  
 
Szabó András polgármester megkérdezi, van-e valakinek kérdése ezzel a napirendi ponttal 
kapcsolatban.  
 
Nagy Kálmán úgy gondolja, hogy ennyivel hozzá kellene járulni egy egységes kép fog 
kialakulni. Egységes szép buszvárók fognak a lakosság szolgálatára állni. Azt gondolja, 
ehhez hozzá kell, hogy járuljon a város, ez a plusz kiadás a szükséges rossz. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése, hozzáfűzni valója 
ezzel kapcsolatban. Miután az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, vélemény nem volt, 
kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a rendeletet egyhangúlag, nyolc igenlő szavazat-
tal – minősített többséggel – elfogadja és megalkotja 
 
189/2012. (IX.11.) Kt. h a t á r o z a t, 
a „Közösségi közlekedés fejlesztése a Tiszafüredi kistérség településein” című projekt ke-
retében, a Tiszafüredi Kistérség Többcélú Társulás és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kö-
zött létrejövő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról és a megvalósításhoz szüksé-
ges eljárási költségek vállalásáról 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul a Tiszafüredi 
Kistérség Többcélú Társulás és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. között létrejö-
vő együttműködési megállapodás aláírásához. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a Tiszafü-
redi Kistérség Többcélú Társulás képviselőit az Együttműködési Megállapo-
dás aláírására. 
 

3. Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete vállalja a projekt megva-
lósításához szükséges minimális eljárási költségek finanszírozását. 

 
4. Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete megbízza Szabó András 

polgármestert a területrendezéssel kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 
 

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 építési hivatalvezető 
7. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
8. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 

 

 
 
TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT: 
Javaslat időszerű feladatok megoldására 

(írásban csatolva) 
 
12/1. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy az illegális szemétlerakók felszámolása során 
elszállítandó hulladék kezelésére vonatkozóan megállapodást kell kötni a Remondis Tisza 
Kft.-vel. Megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban. Miu-
tán kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. 
Aki elfogadja a határozati javaslatot, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
190/2012. (IX.11.) Kt. h a t á r o z a t, 
a 2012. évi START munka mintaprogram keretében megvalósuló illegális szemétlerakók 
felszámolása során elszállítandó hulladék kezelésére vonatkozó megállapodás megkötésé-
ről 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2012. évi START 
munka mintaprogram keretében megvalósuló illegális szemétlerakók felszámolása 
során elszállítandó hulladék kezelésére vonatkozó megállapodást köt a Remondis 
Tisza Kft.-vel (Tiszafüred, Húszöles út 149.). 
 
A szerződésben vállalt pénzügyi kötelezettség fedezete 2012. évi START munka 
mintaprogram pályázatban erre a célra rendelkezésre álló forrás. 
 
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a fentiekkel kap-
csolatos teendők elvégzésére és a megállapodás aláírására. 
 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Remondis Tisza Kft. (Tiszafüred, Húszöles út 149.) 
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető 
6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
7. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
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12/2. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy alpolgármester úr járt el ez ügyben. Megkéri 
Vincze László alpolgármester urat, hogy mondja el a lényegét ennek a napirendi pontnak. 
 
Vincze László elmondja, hogy a Béke utcának egy rövid szakaszánál, a Béke u. 8. és a 
Wesselényi utca utca 20. közötti szakaszról, ezt most felújították a közmunkaprogram ke-
retében közmunkásokkal. A Béke utca átmenő átereszét egy kamion a hétvégén leszakítot-
ta. Egyrészt tönkre fogják tenni a most felújított útburkolatot másrészt fennáll továbbra is a 
veszélye annak, hogy ezeket az átereszek a nyomást nem bírják ki sorozatban le fognak 
szakadni, azért tette azt a javaslatot, hogy a nagy súlyú járműveket tiltsák ki. Ez nem aka-
dályozza az ott lakók forgalmát, illetve a Penny-t és a Szöllősi pékségnek sem a forgalmát.  
 
Szabó András elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság tárgyalta. Kérdezi, mi volt a vélemény. 
 
Metzinger Ferenc elnök tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság az előterjesztést megvitatta és a rendelet tervezet módosítását és 
a két súlykorlátozó tábla kihelyezését, a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 
 
Szabó András megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban. 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. 
Aki elfogadja a határozati javaslatot, hogy helyezzék ki a súlykorlátozó táblákat, az kézfel-
nyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
191/2012. (IX.11.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Béke utcán súlykorlátozás bevezetéséről 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Béke 
utca, Béke u. 8. szám alatti ingatlan, ill. Wesselényi utca közötti szakaszán súly-
korlátozást vezet be az alábbiak szerint: 
 
1. A forgalmi rend változásával kapcsolatosan szükséges közúti jelzőtáblákat el-

helyezteti: 
o „Súlykorlátozás (7,5 t)” közúti jelzőtábla (KRESZ 38. ábra) a 

Béke utca, ill. Wesselényi utca kereszteződésében a Wesselé-
nyi utca felől érkező forgalom számára, 

o Súlykorlátozás (7,5 t)” közúti jelzőtábla (KRESZ 38. ábra) a 
Béke u. 8. szám alatti ingatlan előtt a Szabadság tér felől érke-
ző forgalom számára. 
 

2. A megvalósítás költségeinek fedezetét (cca. 60.000,- Ft) Kunhegyes Város 
Önkormányzata a 2012. évi költségvetésében biztosítja. 

        Felelős: polgármester 
        Határidő: azonnal 
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Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Tokai Lajos rendőr főhadnagy, a Kunhegyesi Rendőrőrs parancsnoka 
5. Metzinger Ferenc a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető 
7. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
8. Barta Jenő építési hivatalvezető 

 
 
Szabó András polgármester miután az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, vélemény 
nem volt, kéri a képviselőtestület 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 
 

28/2012. (IX.11.) 
önkormányzati rendeletét 

 
az önkormányzati tulajdonú közutak forgalmi rendjének szabályozásáról szóló 

14/2006.(V.26.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 
 

A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
12/3. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy a Mihály Napi Sokadalom 3 millió forint kö-
rüli összegbe kerül, ebből van amit pályázati pénzből finanszíroznak, van amit vállalkozó 
finanszíroz. A Republic együttes lesz a sztárvendég, a szerződés most érkezett meg a nél-
kül nem lehet dönteni. Megkéri Dr. Pénzes Tímea jegyző asszonyt, hogy mondja el a lé-
nyegét az előterjesztésnek, milyen feltételekkel kötjük a szerződést. 
 
Dr. Pénzes Tímea elmondja, hogy az Abella és Lányai Bt.-vel kötünk szerződést a 
Republic együttes rendezvényen való fellépéséről. A határozati javaslatban szerepel a pon-
tos fellépési idő is, tehát 2012. szeptember 29-én 19 óra. Az együttes fellépési díja 
1.280.000 Ft + ÁFA, ami mindösszesen 1.625.600 Ft. Ehhez a polgármester úrnak szüksé-
ges az önkormányzat részéről felhatalmazást adni a szerződés aláírására, illetve a rendez-
vénnyel kapcsolatos teendők ellátására.  
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel a napirendi ponttal 
kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntse-
nek. 
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Aki elfogadja a határozati javaslatot, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
 
192/2012. (IX.11.) Kt. h a t á r o z a t, 
A Republic Együttes fellépésére vonatkozó szerződés megkötéséről 

 
1. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Republic Együttes fel-

lépésére vonatkozóan szerződést köt az Abella és Lányai Bt.-vel.   
 

2. A Republic Együttes a Mihály Napi Sokadalom rendezvényen 2012. szeptem-
ber 29-én 19.00 órakor lép fel. 
 

3. A Republic Együttes fellépési díja: 1.280.000 Ft + 345 600 Ft (27 % ÁFA), 
mindösszesen 1.625.600 Ft, amelyet az Önkormányzat a 2012. évi költségve-
tésében biztosít. 

 
4. Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert a 

szükséges dokumentumok aláírására, a szerződés megkötésére, illetve a ren-
dezvény előkészítéséhez szükséges feladatok ellátására. 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin osztályvezető 
6. Szentpéteriné Lévai Mária, Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 

igazgatója 
7. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 
 

 
Szabó András polgármester bejelenti, ezzel a képviselőtestület a nyilvános ülésre tervezett 
munkáját elvégezte, a továbbiakban zárt ülés megtartására kerül sor. 
Megköszöni a meghívott jelenlévők ülésen való megjelenését és a képviselőtestület nyilvá-
nos ülését 15 óra 42 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
     

    
 
 
Szabó András Dr. Pénzes Tímea  
polgármester  jegyző 
  


