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Jegyzőkönyv 
 
 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. október 30-án 
megtartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye:  Városháza nagy tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:    Szabó András polgármester elnökletével: 

Dr. Horváth Lajos, Kontra József, Magyar György, Metzinger Ferenc, 
Nagy Kálmán, Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna, Szabó István és Vinc-
ze László önkormányzati képviselő 

 
Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Szoboszlai Haj-

nalka gazdasági osztályvezető, Szelekovszkyné Rózsa Mária okmányiro-
dai csoportvezető, Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos, Fűtő Georgina ügy-
kezelő, Fábián-Major Anikó óvodavezető, Szabó József „Kunhegyes Vá-
rosért” Közalapítvány csoportvezetője, Kolozsvári Imre Kunhegyesi Víz- 
és Csatornamű Kft. ügyvezetője, Szászi Laura tanácsos, Szathmári Norbert 
tanácskozási joggal meghívottak, valamint Barta Zsanett jegyzőkönyvve-
zető 

 
 
Szabó András polgármester köszönti a soron következő képviselőtestületi ülésen megje-
lent önkormányzati képviselőket, meghívott jelenlévőket. 
Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, az ülésen kilenc önkormány-
zati képviselő megjelent. 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 kilenc tagja a napirendi javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő 
szavazattal elfogadja. 
 
Szabó András elmondja, hogy interpellációs kérdések következnek. 
 
Szathmári Norbert elmondja, hogy két észrevétele lenne a 14. és a 15. napirendi ponthoz 
kapcsolódóan. Először egy átfogó szemléltetést nyújtani az iskolák államosításával kapcso-
latban a Jobbik észrevételéről illetve ezt követően egy rövid javaslatot szeretne tenni a tisz-
telt képviselőtestületnek milyen más alternatívákat tudna javasolni a Jobbik. Nagyon rövi-
den egy kis áttekintéssel kezdené, 2013. január 1-től az állam az alapfokú oktatási intéz-
mények feladatellátását egységesen átvállalja, olyan változtatással hogy a 3000 fő fölötti 
lélekszámú települések önkormányzata is a kezelési jogot a közoktatási intézményeknek 
továbbra is fenntartja. Itt gondolhatnak a fejlesztési, technikai egyéb szolgáltatásokra vo-
natkozó kiadásoknak a kezelésére és az ezekkel járó személyi juttatásokra. Ez azt jelenti, 
hogy lényegében az állam, ha átvesz egy iskolát, abban az esetben a pedagógusok jöve-
delmét finanszírozza mindössze. A gondnok, a portás, a takarító személyzet, az egyéb ok-
tatási intézmény körüli alkalmazottak bérét továbbra is a helyi önkormányzatok finanszí-
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rozzák, ugyanez vonatkozik Kunhegyes Önkormányzatára is, mint 3000 fő fölötti települé-
si önkormányzatra. Nagyon fontos, hogy két lehetőség előtt áll minden önkormányzat. Az 
egyik lehetőség az, hogy bebizonyítja, hogy nincs elég pénzügyi háttere az iskolák további 
fenntartására ezért szerződést köt az Állami Intézményfenntartó Központtal és ezzel vállal-
ják azt, hogy az iskola átkerül az államhoz. A másik eset az, hogy megpróbálnak az álla-
mosítás nélkül tovább működni. Milyen problémák merülnek föl? Egyrészt az hogy a 
2013-as költségvetésben a kiadási oldala nem szerepel az oktatási normatíva, mint az ön-
kormányzatoknak járó finanszírozási forma. Ezért az önkormányzatok nehéz helyzetbe 
kerülnek hiszen jelentős bevétel kieséssel kell számolniuk és valamilyen szinten ezt kom-
penzálniuk kell, ami valószínűleg helyi adó formájában fognak kivetni. A másik lehetőség 
az, ha nem is vállalják az adóemelést, abban az esetben mint említette az oktatási intéz-
mény az állam kezébe kerül. A kormány részéről hangzottak el olyan javaslatok, melyek 
némileg enyhítették volna ezeken a körülményeken. Többek között arról fognak kiírni  
pályázatokat, amiket ha a helyi önkormányzatok megpályáznak, abban az esetben ezeket a 
kieső bevételeket valamilyen szinten be tudják tömni. Azonban a mai napig nem történt 
meg ezeknek a pályázatoknak a kiírása. Úgy látszik ez csak elvi szinten  működik, tehát 
valójában ezeknek az önkormányzatoknak pénzkieséssel kell számolniuk. Az a kérdés, 
hogy milyen megoldási lehetőségek volnának ebben a szorult helyzetben. Az egyik hogy 
és egyben véleménye szerint a legjobb járható út lenne itt Kunhegyesen is. Az alapítványi 
iskola működtetése. Az önkormányzat saját alapítványt hozna létre, melynek fő feladatá-
nak oktatási feladatokat szabna meg. Ha létre jönne ez az alapítvány, az önkormányzat 
saját alapítványa, ennek az alapítványnak az önkormányzat átadná a kezelési jogot. Szám-
talan pénzforrást lehetne becsoportosítani ehhez az alapítványhoz. Elég ha arra gondolnak 
hogy az iskolába járó gyerekek szüleinek adójának egy százalékát befizetik ennek az ala-
pítványnak, már az jelentős fenntartási segítséget nyújtana az iskolának. Ha alapítványi 
iskoláról beszélnek, abban az esetben nem tartozik semmilyen beszámolóval az önkor-
mányzat felé, hogy meg vannak-e esetleg azok az anyagi fedezetek, amik a fenntartáshoz 
szükségesek. Állandó kérdés, hogy milyen veszélyeket rejt az hogy az iskolát átadják az 
államnak és reméli hogy a képviselőtestület is számolt ezzel bízik benne. Az államhoz át-
kerül egy oktatási intézmény akkor hivatkozhatnak arra a névtelen, arctalan bürokraták, 
hogy a gazdasági válságban meg lehet esetleg oldani, hogy egyes intézményeket összeol-
vasztanak vagy az intézmények egy részét bezárják. Hivatkozhatnak arra, hogy esetleg más 
településeken is lehet iskolába járni, megoldható ha az oktatás más iskolában, vagy más 
településen. A lényeg a következő, tekintetbe véve azt, hogy nem elég tájékozott, de való-
színűleg a képviselőtestület elkötelezett az irányba, hogy állami fenntartású legyen az okta-
tási intézmény. Tekintetbe véve azt, hogy az elmúlt években jelentős nyomás nehezedett a 
város vezetésre a szülők részéről, többek között a Kossuth iskola részéről. Tekintetbe véve 
azt, hogy ha az államosítás pedagógus elbocsátásokat is vonhat magával, úgy gondolja, 
hogy mindenféleképpen megfontolandó a tisztelt képviselőtestületnek az ez irányú döntése, 
és kéri a képviselőtestületet gondolják meg a javaslatot az Alapítványi elképzelésekről. 
Látta, hogy a 14. számú napirendi pontban a mezőőrség is napirendre lett tűzve. Nagyon 
bízik abban, hogy sikerült érdemi intézkedéseket tenni a mezőőrség felállítása kapcsán.  
 
Szabó András polgármester megkérdezi, hogy van-e még másnak felvetése. 
 
Kontra József elmondja, hogy az előző soros testületi ülésen a Kujkó utcai lakosok kérel-
met terjesztettek elő az út és járda helyreállításával kapcsolatban. Engedje meg a tisztelt 
képviselőtestület, tisztelt jelenlévők, hogy a lakosoknak a köszönetét tolmácsolja. A köz-
alapítványnak a dolgozói, meg az illetékes vezetői gyorsan, még többet is elvégeztek, mint 
ami a megrendelés volt. Nagyon szépen köszöni. 
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Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek felvetése. Felvetés hiányá-
ban Szathmári Norbert felvetésére válaszol. Nem egyszerű dolog fenntartót változtatni, ez 
nyilvánvaló, de ahogyan mondta a normatíva sincs benne a költségvetésbe, azon kívül 
Kunhegyesnek eddig a személyi jövedelemadóból 6,8 %-ot lehetett itt tartani és ez a jövő 
évben 3 %-ra esik vissza, a gépjárműadó is hasonlóan csökken. Vannak olyan jelzések ami 
miatt felelős döntést kell hozni, mert ha lemaradnak a döntésről akkor utána már nem lehet. 
Az a véleménye hogy vissza lehet lépni, de utólag már nem lehet módosítani ezen a nyilat-
kozaton. Felelősen csak úgy tudnak gondolkodni, a jelenlegi állás szerint az államnak fel-
ajánlják az iskoláikat. Az alapítványi iskoláról az a véleménye, hogy még nagyobb ve-
szélyt jelenthet, mintha az állam veszi át az iskolát. Továbbra is az a véleménye, hogy a 
jelenlegi állás szerint az állam veszi át, akkor járnak a legjobban, a lakosság, a gyerekek. 
Megkérdezi van-e valakinek véleménye a képviselőtestület tagjai közül ezzel kapcsolatban. 
 
Szabó István elmondja, hogy szombaton került beterjesztésre a törvényjavaslat, ami talán 
már egy picit többet megmutat ebből, hogy milyen ütemezésben kívánják ezeket az átadás 
– átvételt megvalósítani, illetve milyen feltételekkel. Vannak benne utalások, arra hogy a 
költségvetést hogyan érinti illetve nyilvánvalóan az előterjesztés is azért született, mert 
nagyon komoly változások vannak a bevezetésre vonatkozóan. A működtetési kiadásoknak 
az átvétele is januárra van tervezve az előző időponthoz képest. Ebben már a technikai 
dolgozók bérkifizetésére vonatkozóan is vannak megállapítások. Nyilvánvalóan ez még 
csak egy javaslat.  
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még felvetése valakinek. Felvetés hiányá-
ban elkezdik a napirendi pontok megtárgyalását. 
 
 
ELSŐ NAPIRENDI PONT: 
Tájékoztató a Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában műkö-
dő nevelési-oktatási intézmények tanévindításáról 

(írásban csatolva) 
 

Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
 
Szabó István elmondja, hogy az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.  
  
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miu-
tán kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. 
Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot hét igenlő és két tartózkodás szava-
zattal elfogadja a következő határozatával: 
 
 
222/2012. (X.30.) Kt. h a t á r o z a t, 
Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények 
tanévindításáról 
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1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a fenntartásában 
működő nevelési-oktatási intézmények 2012/2013-as tanévindításról szóló 
tájékoztatót 
 

e l f o g a d j a .  
 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Fábián-Major Anikó intézményvezető 
4. Szabó István igazgató 
5. Fűtő Georgina ügykezelő 

 
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézménye szakmai beszámoló-
jának elfogadására 

(írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
 
Szabó István elmondja, hogy az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.  
  
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miu-
tán kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. 
Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
223/2012. (X.30.) Kt. h a t á r o z a t, 
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 2011/2012-es tanévről szóló szakmai beszámolójá-
nak elfogadására 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a nemzeti közne-
velésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85. § (2) bekezdésében foglalt jog-
körében eljárva a fenntartásában álló Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 
vezetőjének 2011/2012-es tanévről szóló szakmai beszámolóját megvitatta 
és azt a mellékelt formában 
 

e l f o g a d j a .  
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
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3. Fábián-Major Anikó intézményvezető 
4. Répászky Gabriella csoportvezető 
5. Fűtő Georgina ügykezelő 

 
 
 
HARMADIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Szakiskola szakmai beszámolójának elfogadására 

(írásban csatolva) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
 
Szabó István elmondja, hogy az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.  
  
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miu-
tán kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. 
Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot hét igenlő és két tartózkodás szava-
zattal elfogadja a következő határozatával: 
 
224/2012. (X.30.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola 
2011/2012-es tanévről szóló szakmai beszámolójának elfogadására 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a nemzeti közne-
velésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85. § (2) bekezdésében foglalt jog-
körében eljárva a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Szakiskola vezetőjének a 2011/2012-es tanévről szóló szak-
mai beszámolóját megvitatta és azt a mellékelt formában 
 

e l f o g a d j a .  
 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Szabó István igazgató 
4. Répászky Gabriella csoportvezető 
5. Fűtő Georgina ügykezelő 
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NEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Szakiskola alapdokumentumainak véleményezésére 

(írásban csatolva) 
 

Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
 
Szabó István elmondja, hogy az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság valamennyi határozat tervezetet elfogadásra javasolja azzal a megjegyzés-
sel, hogy az első határozati javaslatban a házirendre vonatkozik és az iskolaszéket ki kell 
törölni a képviselőtestületnek.  
  
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miu-
tán kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. 
Aki elfogadja az általános iskola házirendjével kapcsolatos határozati javaslatot, azzal a 
módosítással, hogy az iskolaszéket kiveszik belőle, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot hét igenlő és két tartózkodás szava-
zattal elfogadja a következő határozatával: 
 
225/2012. (X.30.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola Házi-
rendje tartalmának megismeréséről, és az azzal való egyetértéséről 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (4) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola Házirendjének tartalmával 

 
e g y e t é r t .  

 
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete ezzel egyide-

jűleg hatályon kívül helyezi a 174/2011.(VIII.30.) Kt. határozatát. 
 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Szabó István igazgató 
4. Répászky Gabriella csoportvezető 
5. Fűtő Georgina ügykezelő 

 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az iskola Szervezeti és 
Működési Szabályzatával kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képvise-
lőtestület tagjait, döntsenek. 
Aki elfogadja az általános iskola Szervezeti és Működési Szabályzatával kapcsolatos hatá-
rozati javaslatot, az kézfelnyújtással szavazzon. 
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A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot hét igenlő és két tartózkodás szava-
zattal elfogadja a következő határozatával: 
 
226/2012. (X.30.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola Szer-
vezeti és Működési Szabályzata tartalmának megismeréséről, és az azzal való egyetértésről 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a nemzeti közne-
velésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (4) bekezdésében biztosí-
tott jogkörében eljárva a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabály-
zatának tartalmával  
 

e g y e t é r t .  
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete ezzel egyide-
jűleg hatályon kívül helyezi a 175/2011.(VIII.30.) Kt. határozatát. 
 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Szabó István igazgató 
4. Répászky Gabriella csoportvezető 
5. Fűtő Georgina ügykezelő 

 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az iskola Pedagógiai 
Programjával kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület 
tagjait, döntsenek. 
Aki elfogadja az általános iskola Pedagógiai Programjával kapcsolatos határozati javasla-
tot, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot hét igenlő és két tartózkodás szava-
zattal elfogadja a következő határozatával: 
 
227/2012. (X.30.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola Peda-
gógiai Programja tartalmának megismeréséről, és az azzal való egyetértéséről 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a nemzeti közne-
velésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetokta-
tási Intézmény és Szakiskola Pedagógiai Programjának tartalmával 
 

e g y e t é r t .  
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete ezzel egyidejűleg 
hatályon kívül helyezi 173/2011.(VIII.30.) Kt. határozatát. 
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Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Szabó István igazgató 
4. Répászky Gabriella csoportvezető 
5. Fűtő Georgina ügykezelő 

 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az iskola Intézményi 
Minőségirányítási Programjával kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a 
képviselőtestület tagjait, döntsenek. 
Aki elfogadja az általános iskola Intézményi Minőségirányítási Programjával kapcsolatos 
határozati javaslatot, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot hét igenlő és két tartózkodás szava-
zattal elfogadja a következő határozatával: 
 
228/2012. (X.30.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola In-
tézményi Minőségirányítási Programja tartalmának megismeréséről, és az azzal való 
egyetértéséről 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenntartói 
jogkörében eljárva a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészet-
oktatási Intézményi és Szakiskola Intézményi Minőségirányítási Prog-
ramjának tartalmával 

 
e g y e t é r t .  

 
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete ezzel egyide-

jűleg hatályon kívül helyezi 176/2011.(VIII.30.) Kt. határozatát. 
 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Szabó István igazgató 
4. Répászky Gabriella csoportvezető 
5. Fűtő Georgina ügykezelő 

 
 
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata és Kunhegyesi Általános 
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola között kö-
tendő együttműködési megállapodás tornaterem üzemeltetése tárgyában 

(írásban csatolva) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
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Szabó István elmondja, hogy az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság valamennyi határozat tervezetet elfogadásra javasolja a képviselőtestület-
nek.  
  
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miu-
tán kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. 
Aki elfogadja a határozati javaslatot, azzal a módosítással, hogy az iskolaszéket kiveszik 
belőle, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag kilenc igen szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
229/2012. (X.30.) Kt. h a t á r o z a t, 
Kunhegyes Város Önkormányzata és Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetok-
tatási Intézmény és Szakiskola között kötendő együttműködési megállapodás a tornaterem 
üzemeltetése tárgyában 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított 
jogkörében eljárva 
 

h o z z á j á r u l  
 

a mellékletben csatolt megállapodás aláírásához. 
A megállapodás megkötésének időpontja 2012. október 16. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza 
Szabó András polgármestert a megállapodás aláírására. 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Szabó István a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási In-

tézmény és Szakiskola igazgatója 
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
4. Barta Ferenc aljegyző 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Bibókné Simon Mária kincstári csoportvezető 
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
HATODIK NAPIRENDI PONT: 
Tájékoztató a Kunhegyesi Városi Strand és Gyógyvizű Fürdő 2012. évi 
működéséről 

(írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel a napirendi ponttal 
kapcsolatban. Elmondja, hogy ebben az évben többen voltak a fürdőben a bevétel mégis 
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egy kicsivel kevesebb, ennek az lehet az oka, hogy sokan a kedvezményeket vették inkább 
igénybe. 
 
Vincze László elmondja, hogy örvendetes, hogy úszásoktatás nagyobb létszámban folyt a 
strandon, mint az előző évben.  
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miu-
tán kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. 
Aki elfogadja a tájékoztatót, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag 9 igen szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
 
230/2012. (X.30.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Kunhegyes Városi Strand és Gyógyvizű Fürdő 2012. évi működéséről szóló tájékoztató 
elfogadásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kunhegyesi Vá-
rosi Strand és Gyógyvizű Fürdő 2012. évi működéséről, létszám és bevétel 
adatairól szóló tájékoztatót – a mellékelt tartalommal -  
 

t u d o m á s u l  v e s z i .  
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Képviselőtestület tagjai 
5. Imre Péter a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány kuratóriuma elnöke 
6. Kolozsvári Imre a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezető igazgatója 

 
 
HETEDIK NAPIRENDI PONT: 
Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2012. év III. ne-
gyedéves tevékenységéről 

(írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy mindenki megkapta írásban a tájékoztatót.  
 
Nagy Kálmán elmondja, hogy nem kapcsolódik szorosan ehhez a beszámolóhoz, de min-
denképpen meg kell említeni azt, hogy a Közalapítvány, a Református Egyházközség és az 
Önkormányzat között megkötött megállapodásnak megfelelően rendszeresen szállít hulla-
dékot. Voltak időszakok, amikor nem volt ez teljesen zökkenőmentes az elmúlt időszakban 
is, de e helyről kell, hogy megköszönje a Közalapítvány munkatársainak illetve a város 
vezetésének azt a munkát, amit elvégeztek a temető takarítás illetve szemét elszállítás 
ügyében. A múlt szombaton olyan ellenőrzésben volt részük, amelyben még eddig soha 
sem.  A Katasztrófavédelem eljött és ellenőrizte a temetőket, nem csak elsősorban a tűzvé-
delmi dolgoknak a figyelembe vétele volt a Katasztrófavédelemnek a feladata, hanem el-
lenőrizte azt, hogy a temetőben keletkező hulladék hogyan kerül elszállításra. Egyetlen egy 



13 
 

temető fenntartó sem tudta produkálni azt, amit itt tudtak, szállítólevéllel igazolni, hogy a 
tiszafüredi hulladéklerakóba került a szemét elszállításra. Maximális elismeréssel volt a 
Katasztrófavédelem a munkájukat illetően, ami egy közös munka és ennek nagy része van 
a Közalapítványnak is, ezúton is köszöni ezt a munkát.  
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miu-
tán kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. 
Aki elfogadja a tájékoztatót, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag 9 igen szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
231/2012. (X.30.) Kt. h a t á r o z a t, 
a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2012. II. negyedévi tevékenységéről szóló tájékoz-
tató elfogadásáról 
 

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

e l f o g a d j a. 
 
 

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 

 
 
NYOLCADIK NAPIRENDI PONT 
Javaslat a város 65 év feletti lakosainak, valamint a tartósan beteg gyere-
kek karácsonyi megajándékozásáról 
 
 (írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy az elmúlt évek gyakorlatát folytatva kará-
csony előtt köszönteni kívánja a 65 év feletti kunhegyesi lakosokat, valamint a tartósan 
beteg gyermekeket. Megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután kér-
dés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. 
Aki elfogadja a határozati javaslatot, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag 9 igen szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
232/2012. (X.30.) Kt. h a t á r o z a t, 
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a város 65 év feletti lakosainak, valamint a tartósan beteg gyermekek karácsonyi megaján-
dékozásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy a 
város 65 év feletti lakosait, valamint a hátrányos helyzetű tartósan beteg gyer-
mekeket kis értékű karácsonyi ajándékcsomaggal köszöntsék, amelyhez a 
pénzügyi fedezetet a város 2013. évi költségvetésében biztosítja. 
 
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a karácsonyi 
ajándékozás lebonyolításához kapcsolódó feladatok ellátásával. 
 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Vagyongazdálkodási csoport 

 
 
KILENCEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Kunhegyes 2012. évi karácsonyi díszkivilágítás eszközeinek 
fel – és leszerelésére benyújtott árajánlatok elbírálása tárgyában 
 
 (írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja, három árajánlat érkezett, a legkedvezőbb ajánlatot 
az EuroFlux Tervező Kivitelező és Szolgáltató Kft. adta. Javasolja a képviselőtestületnek, 
hogy ezt a céget bízzák meg a karácsonyi díszkivilágítás eszközeinek fel – és leszerelésé-
vel. Megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény 
nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. 
Aki elfogadja a határozati javaslatot, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag 9 igen szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
233/2012. (X.30.) Kt. h a t á r o z a t, 
Kunhegyes 2012. évi karácsonyi díszkivilágítás eszközeinek fel- és leszerelésére benyújtott 
árajánlatok elbírálása tárgyában 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában 
biztosított jogkörében eljárva a karácsonyi díszkivilágítás eszközeinek fel- 
és leszerelésével az EuroFlux Tervező Kivitelező és Szolgáltató Kft. 5008 
Szolnok, Benedek Elek út 1/C. társaságot bízza meg, bruttó 841.693,-Ft 
összegben. 
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A kifizetés Kunhegyes Város Önkormányzata 2013. évi költségvetését ter-
heli. A Képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a munkavégzéshez az 
E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. elvi hozzájárulása szükséges. 

 
2. A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a fentiekkel 

kapcsolatos és ahhoz szükséges teendők ellátására. 
 
 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Irattár 

 
 
TIZEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Gy. Molnár István festőművész életéről, életművéről, grafi-
kai munkáiból készülő könyv kiadásának támogatásáról 
 
 (írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester megkérdezi, hogy a képviselőtestület támogatja-e a tevékeny-
séget.  
 
Nagy Kálmán javasolja, ha van lehetőség támogassák 30.000 forinttal. 
 
Szabó András megkérdezi van-e valakinek más javaslata. További javaslat hiányában 
megkéri a képviselőtestület tagjait, aki elfogadja, hogy 30.000 forinttal támogassák, kéz-
felnyújtással jelezze.  
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag 9 igen szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
234/2012. (X.30.) Kt. h a t á r o z a t, 
Gy. Molnár István festőművész életéről, életművéről, grafikai munkáiból készülő könyv 
kiadásának támogatásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Gy. Molnár István 
festőművész életéről, életművéről, grafikai munkáiból készülő könyv kiadását 
30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összeggel 
 

t á m o g a t j a .  
 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
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3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Gy. Molnár Kerstin (2000 Szentendre, Málna utca 15.) 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 

 
 
TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Kunhegyes város címerének „A JÁSZ ÉS KÉT KUN KE-
RÜLETEK CÍMERESLEVELEI 1746 ÉS 1839” cím ű díszkiadású 
könyvben történő felhasználására 
 
 (írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester megkérdezi, hogy a képviselőtestület engedélyezi-e a címer 
használatát. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. 
Aki elfogadja a határozati javaslatot, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag 9 igen szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
235/2012. (X.30.) Kt. h a t á r o z a t, 
Kunhegyes város címerének „A JÁSZ ÉS KÉT KUN KERÜLETEK CÍMERESLEVELEI 
1746 ÉS 1839” című díszkiadású könyvben történő felhasználásáról 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete „az önkormányzat 
jelképeiről” szóló 17/2009.(IX.16.) és a 20/2012.(V.30.) rendelettel módosí-
tott 36/2003.(XII.16.) számú rendelet 3. § (1) bekezdésében kapott jogkör-
ében 

 
Dr. Csáky Imre (1131 Budapest, Rokolya út 45.) 

részére 
 

e n g e d é l y e z i  
 

Kunhegyes város címerének használatát, az általa készített „A JÁSZ ÉS 
KÉT KUN KERÜLETEK CÍMERESLEVELEI 1746 ÉS 1839” című dísz-
kiadású könyvbe behelyezett indexben (könyvjelzőben) történő megjelente-
tésre. 

 
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza 

Szabó András polgármestert a használati engedély aláírására. 
 
Határidő: 2012. november 5. 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
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4. Dr. Csáky Imre (1131 Budapest, Rokolya út 45.) 
5. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 

 
 
TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Kunhegyes Város Helyi Esélyegyenlőségi programjának el-
készítésére  
 
 (írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy sok pályázathoz nélkülözhetetlen ez az esély-
egyenlőségi program. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, 
döntsenek. 
Aki elfogadja a határozati javaslatot, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag 9 igen szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
236/2012. (X.30.) Kt. h a t á r o z a t, 
Kunhegyes város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elkészítéséről 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Kun-
hegyes Város Polgármesterét, hogy az egyenlő bánásmódról és az esélyegyen-
lőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §-ában foglalt köte-
lezettség teljesítése érdekében, a 321/2011.(XII.27.) Korm. rendelettel össz-
hangban, a 2/2012.(VI.5.) EMMI rendelet szerint, a helyi esélyegyenlőségi 
program elkészítésének részletes szabályai alapján, az önkormányzat esély-
egyenlőségi programja elkészítéséhez, a Türr István Képző és Kutató Intézet 
(TKKI) mentori segítségét és képzését igénybe vegye, a jelentkezési lapot 
megküldje. 
 
A Képviselőtestület a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésére, a helyi 
esélyegyenlőségi program elkészítését célzó képzésen való részvételre Barta 
Ferenc aljegyzőt jelöli ki. 
 
Felelős:  Szabó András polgármester 
Határidő:  azonnal 
Végrehajtásban közreműködik:  Barta Ferenc aljegyző 
 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
5. Türr István Képző és Kutató Intézet 1054 Budapest, Széchenyi u. 14. 
6. Szabó István igazgató 5340 Kunhegyes, Kossuth L. u. 43. 
7. Fábián-Major Anikó óvodavezető 5340 Kunhegyes, Hajnal u. 3. 
8. Szentpéteriné Lévai Mária igazgató 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 7. 
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9. Dósa Jánosné intézményvezető, TKTT Szociális Szolgáltató Központ 5350 Ti-
szafüred, Fő u. 1. 

10. Angyal Balázsné szakmai egységvezető, 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 106. 
 

 
 
TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata főzőkonyhái részére 
élelmiszer alapanyagok beszerzése tárgyában beszerzési eljárás kiírásáról 
 
 (írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a 
határozat tervezetet elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.  
  
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miu-
tán kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. 
Aki elfogadja a határozati javaslatot, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag kilenc igen szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
237/2012. (X.30.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Kunhegyes Város Önkormányzata főzőkonyhái részére élelmiszer alapanyagok beszerzé-
se tárgyában beszerzési eljárás kiírásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény által biztosított jogkör-
ében eljárva beszerzési eljárást ír ki az alábbi alapanyagokra: 
- sertéshús és marhahús, 
- baromfihús, 
- felvágottak, töltelékáruk, egyéb húsipari termékek, 
- kenyér és pékáruk, egyéb sütőipari termékek, 
- tejtermékek, 
- mirelitáruk, 
- fűszeráruk, nehézáruk, konzerváruk, száraztészták, befőttek, 
- zöldség – gyümölcs, tojás 
- tej, tejtermékek. 

 
Szerződési feltételek: 
- határozott idő: 2013. december 31-ig 
- fizetési határidő: számla keltétől számított 30 nap. 

 
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a beszerzési el-
járás lefolytatásával kapcsolatos feladatok ellátására. 
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Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
6. Nagy Istvánné mb. vagyongazdálkodási csoportvezető 
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés mezei őrszolgálatról 
 
 (írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a 
határozat tervezetet elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.  
  
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miu-
tán kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. 
Aki elfogadja a határozati javaslatot, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag kilenc igen szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
238/2012. (X.30.) Kt. h a t á r o z a t, 
mezei őrszolgálat megalakításáról, a mezőőri feladatok közszolgáltatási szerződéssel törté-
nő ellátásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a fegyveres biztonsá-
gi őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. 
törvény 16. § (1) bekezdésében kapott jogkörében eljárva a Kunhegyes város 
közigazgatási területén mezei őrszolgálat megalakításáról szóló előterjesztést 
megtárgyalta és kifejezi szándékát a mezei őrszolgálat létrehozására. 
 
A képviselőtestület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
8. § (2) bekezdés alapján a közbiztonság helyi feladatairól való gondoskodás 
körében a mezei őrszolgálat 1 fő mezőőr személyi állománnyal történő meg-
alakítását, fenntartását és működtetését 2012. évtől a „Kunhegyes Városért” 
Közalapítvány (székhelye: 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.) feladatkörébe 
utalja annak minden költségével együtt, melyhez a forrást biztosítja. 
 
A képviselőtestület az önkormányzati feladatként meghatározott mezőőri szol-
gálat ellátásának finanszírozása érdekében a Kunhegyes Város Önkormányzata 
és a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány között létrejövő közszolgálati szer-
ződést a mellékelt tartalommal elfogadja. 
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A képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a közszolgálta-
tási szerződés aláírására, a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  2012. november 1. 
Felelős:  Szabó András polgármester 
A végrehajtásban közreműködik: Gazdasági Osztály 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Imre Péter a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány kuratóriumának elnöke 
4. a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány kuratórium tagjai 
5. a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány kuratórium felügyelő bizottságának tag-

jai 
6. Tóthné Hegedűs Mária könyvvizsgáló 
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
8. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
9. Szabó József a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője 
10. Oláh Katalin gazdasági ügyintéző 

 
 
TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a 3000 fő lakosságszámot meghaladó önkormányzat részé-
ről a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 97. § (24) 
bekezdés b) pontja szerinti szándéknyilatkozat aláírásához való hozzájá-
rulásról szóló 200/2012. (IX.24.) Kt. határozat módosításáról 
 
 (írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
 
Szabó István elmondja, hogy az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság a határozat tervezetet elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.  
  
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miu-
tán kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. 
Aki elfogadja a határozati javaslatot, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot hét igen és két tartózkodás szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
239/2012. (X.30.) Kt. h a t á r o z a t, 
a 3000 fő lakosságszámot meghaladó önkormányzat részéről, a nemzeti köznevelésről szó-
ló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 97. § (24) bekezdés b) pontja szerinti szándéknyilatkozat 
aláírásához való hozzájárulásról szóló 200/2012.(IX.24.) Kt. határozat módosításáról 
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Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestülete 200/2012.(IX.24.) Kt. 
határozata rendelkező részének első bekezdését a következők szerint módosít-
ja: 
 
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete saját és átengedett bevéte-
lei terhére 2013. január 1-től a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény és Szakiskola működtetését nem képes vállalni, ezért 
hozzájárul a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97. § (24) 
bekezdés ab) pontja szerinti szándéknyilatkozat aláírásához. 
 
A módosítás e határozat elfogadásával válik hatályossá. 
 
A 3000 fő lakosságszámot meghaladó önkormányzat részéről, a nemzeti köz-
nevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 97. § (24) bekezdés b) pontja 
szerinti szándéknyilatkozat aláírásához való hozzájárulásról szóló 
200/2012.(IX.24.) Kt. határozat többi pontja változatlanul hatályban marad. 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Bibókné Simon Mária kincstári csoportvezető  
8. Szabó István a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intéz-

mény és Szakiskola igazgatója 
 

 
TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Tiszagyenda, Tiszaszentimre, Tomajmonostora települése-
ken önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó 
támogatás felhasználásához közbeszerzési szakértő kiválasztásáról és 
közbeszerzési eljárás kiírásáról 
 
 (írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester javasolja, hogy Bakos László árajánlatát fogadja el a tisztelt 
képviselőtestület. Megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután kérdés, 
vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. 
Aki elfogadja a javaslatot, hogy Bakos László legyen a közbeszerzési szakértő, az kézfel-
nyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag kilenc igen szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
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240/2012. (X.30.) Kt. h a t á r o z a t, 
Tiszagyenda, Tiszaszentimre, Tomajmonostora településeken önkormányzati feladatellá-
tást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatás felhasználásához közbeszerzési eljárás 
kiírásáról és közbeszerzési szakértő kiválasztásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított 
jogkörében eljárva a Tiszagyenda, Tiszaszentimre, Tomajmonostora települé-
seken önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támo-
gatás keretében megvalósuló óvoda felújítás építési beruházások megvalósítása 
tárgyában közbeszerzési eljárás lefolytatásáról dönt. 
 
A közbeszerzési eljárás feladatainak ellátásával  
 

BAKOS LÁSZLÓ 
hivatalos közbeszerzési tanácsadót 

(tanácsadó névjegyzéki száma: 869, engedélyszám: ES-526648, lakik: 5232 
Tiszabő, Micsurin út 5.) 

bízza meg. 
 
Bruttó megbízási díj:  304.800,- Ft, azaz: Háromszánnégyezer-nyolcszáz fo-
rint 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata a feladat ellátásának költségeit a 2012. évi 
költségvetésében biztosítja, amennyiben a támogatásban részesülő önkormány-
zatok képviselőtestületi döntésükkel vállalják a feladatellátás rájuk eső részé-
nek biztosítását. 
 
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a szerződés alá-
írására. 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Bakos László 5232 Tiszabő, Micsurin út 5. 
4. Tiszagyenda Község Önkormányzata, Pisók István polgármester 
5. Tiszaszentimre Község Önkormányzata, Koczúrné Tóth Ibolya polgármester 
6. Tomajmonostora Község Önkormányzata, Fazekas Szabolcs polgármester 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
9. Irattár 

 
 
TIZENHETEDIK NAPIRENDI PONT 
Javaslat időszerű feladatok megoldására 
 
 (írásban csatolva) 
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17/1. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy ebben az évben is lesz tűzifa osztás, decem-
ber 12-én 800.000 forint értékben. Megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolat-
ban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. 
Aki elfogadja a határozati javaslatot, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag kilenc igen szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
 
241/2012. (X.30.) Kt. h a t á r o z a t, 
természetben nyújtott átmeneti segélyezésről 
 

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy az 
arra jogosult rászorulók természetben nyújtott, egyszeri átmeneti segélyben ré-
szesüljenek szociális célú tűzifa formájában 2012. decemberében, amelyhez a 
pénzügyi fedezetet – 800.000,- Ft, azaz Nyolcszázezer forint összeg erejéig - 
Kunhegyes Város Önkormányzata a 2012. évi költségvetéséből biztosítja. 
 
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a természetben 
nyújtott átmeneti segélyezés lebonyolításához kapcsolódó feladatok ellátására. 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Molnár Szilvia igazgatási osztályvezető 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Vagyongazdálkodási csoport 

 
 
17/2. alatti: 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a 
határozat tervezetet elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.  
  
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miu-
tán kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. 
Aki elfogadja a határozati javaslatot, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot hét igen és két tartózkodás szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
242/2012. (X.30.) Kt. h a t á r o z a t, 
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a Z-T Mezőker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (adószám: 11943075-2-12 cjsz: 12-09-
003385 székhely: 2653 Bánk, Petőfi út 64. Képviseli: Klokocs Renáta ügyvezető) gazda-
sági társaság munkahelyteremtő beruházásához szükséges ingatlan megvásárlásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkör-
ében eljárva, figyelembe véve az önkormányzat vagyonáról szóló 22/2004.(V.01.) 
rendelet előírásait – az alábbiak szerint dönt: 

 
1. A Képviselőtestület támogatja a Z-T Mezőker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

(2653 Bánk, Petőfi u. 64.) gazdasági társaság munkahelyteremtő beruházási 
szándékát és a Kunhegyes Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező 
kunhegyesi belterületi 

- 3303/11. hrsz-ú  5000 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület és a  
- 3303/16. hrsz-ú  9947 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület megneve-

zésű ingatlanokat egészségügyi és tisztasági papírgyártó üzem létesítésére 
a fenti bejegyzett cég részére értékesíti. 

 
2. A Képviselőtestület az ingatlan vételárát 1,- Ft/m2, összesen: 14.947,- Ft, azaz 

Tizennégyezer-kilencszáhnegyvenhét forint összegben állapítja meg, tekintettel 
arra, hogy a gazdasági társaság az ingatlanon tervezett beruházás megvalósulása 
esetén legalább 10 fő részére munkahelyet létesít. 
 

3. A Képviselőtestület az ingatlan tekintetében a Ptk. 374-375. §-a alapján vissza-
vásárlási jog érvényesítését írja elő az alábbi esetekre: 
- amennyiben a beruházás megvalósítása 2013. december 31. napjáig nem 

kezdődik meg, 
- amennyiben a Kft. a tervezett beruházást nem vagy nem a képviselőtestületi 

határozatnak megfelelő módon valósítja meg, különös tekintettel a munka-
helyteremtésre. 

Ennek határideje: 2013. december 31. napjáig terjedő időtartam. 
 

4. A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a fentiekkel kap-
csolatos teendők elvégzésére, az adásvételi szerződés aláírására. 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Z-T Mezőker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2653 Bánk, Petőfi út 64.) 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Vagyongazdálkodási csoport 
7. Irattár 

 
 
17/3. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
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Metzinger Ferenc elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a 
határozat tervezetet elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.  
  
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miu-
tán kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. 
Aki elfogadja a határozati javaslatot, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag kilenc igen szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
243/2012. (X.30.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Mozgalom Kunhegyesi Csoportja támogatási igényé-
ről 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény által biztosított jogkörében el-
járva  
 

38.100,- Ft-tal támogatja 
 
a Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Mozgalom Kunhegyesi Csoportját. 
 
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a szervezet kiértesí-
tésére, a támogatási szerződés megkötésére. 
 
Felelős:  Szabó András polgármester 
Határidő:  2012. november 15. 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Szászi Gyuláné, a Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Mozgalom Kunhegyesi 

Csoportjának vezetője 
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
4. Barta Ferenc aljegyző 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
17/4. alatti: 
 
Dr. Pénzes Tímea jegyző bejelenti személyes érintettségét. 
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
megtárgyalta és két helyen javaslatot tett az előterjesztés második bekezdésében a 6 fő 
helyett 10 fő jelenjen meg, illetve a határozati javaslat második pontjánál ugyancsak a leg-



26 
 

alább 6 fő helyett legalább 10 fő jelenjen meg. A bizottság, a határozat tervezetet elfoga-
dásra javasolja a képviselőtestületnek az előbbiekben elmondott módosítással. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miu-
tán kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. 
Aki elfogadja a határozati javaslatot, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag kilenc igen szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
244/2012. (X.30.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Szuper Beton Kft. (székhely: 5233 Tiszagyenda, Szőlő köz 7. Adószám: 23014523-2-16; 
Cégjegyzékszám: 16 09 012616, ügyvezetője Pisók Katalin) gazdasági társaság munka-
helyteremtő beruházásához szükséges ingatlan megvásárlásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkör-
ében eljárva, figyelembe véve az önkormányzat vagyonáról szóló 22/2004.(V.01.) 
rendelet előírásait – az alábbiak szerint dönt: 

 
1. A Képviselőtestület támogatja a Szuper Beton Kft. (5233 Tiszagyenda, Szőlő köz 

7.) gazdasági társaság munkahelyteremtő beruházási szándékát és a Kunhegyes 
Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező kunhegyesi belterületi 

- 3303/12. hrsz-ú  15000 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület megne-
vezésű ingatlant ásványvíz palackozó üzem, valamint benzinkút létesí-
tésére a fenti bejegyzett cég részére értékesíti. 

 
2. A Képviselőtestület az ingatlan vételárát 1,- Ft/m2, összesen: 15.000,- Ft, azaz 

Tizenötezer forint összegben állapítja meg, tekintettel arra, hogy a gazdasági társa-
ság az ingatlanon tervezett beruházás megvalósulása esetén legalább 10 fő részére 
munkahelyet létesít. 

 
3. A Képviselőtestület az ingatlan tekintetében a Ptk. 374-375. §-a alapján visszavá-

sárlási jog érvényesítését írja elő az alábbi esetekre: 
- amennyiben a beruházás megvalósítása 2013. december 31. napjáig nem 

kezdődik meg, 
- amennyiben a Kft. a tervezett beruházást nem vagy nem a képviselőtestületi 

határozatnak megfelelő módon valósítja meg, különös tekintettel a munka-
helyteremtésre. 

 Ennek határideje: 2013. december 31. napjáig terjedő időtartam. 
 

4. A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a fentiekkel kapcso-
latos teendők elvégzésére, az adásvételi szerződés aláírására. 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szuper Beton Kft. (5233 Tiszagyenda, Szőlő köz 7.) 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
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6. Vagyongazdálkodási csoport 
7. Irattár 

 
 
 
17/5. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy a START Közmunkaprogramnak a nyílt köz-
beszerzési eljárás keretéről van szó az előterjesztésben. Az előterjesztésben látható javasla-
tok alapján javasolja, a határozati javaslat elfogadását. Megkérdezi van-e valakinek kérdé-
se ezzel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, 
döntsenek. 
Aki elfogadja a határozati javaslatot, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag kilenc igen szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
245/2012. (X.30.) Kt. h a t á r o z a t, 
a „Start munkaprogram közúthálózat javítása, illegális hulladéklerakók felszámolása vala-
mint mezőgazdasági projektrész megvalósulásához szükséges eszközök beszerzése” tárgy-
ban nemzeti eljárásrend szerint lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint ajánlatkérő a 
„Start munkaprogram közúthálózat javítása, illegális hulladéklerakók felszá-
molása valamint mezőgazdasági projektrész megvalósulásához szükséges esz-
közök beszerzése” tárgyban nemzeti eljárásrend szerint lefolytatott nyílt közbe-
szerzési eljárásban az ajánlatok értékeléséről, és az eljárás nyertesének megál-
lapításáról a következők szerint dönt: 

 
1. rész: Illegális hulladéklerakók felszámolása – zúzottkő 

Nyertes ajánlattevő neve:  Agromix 2002 Kft. 
Nyertes ajánlattevő címe:  5340 Kunhegyes, Tiszagyendai u. 3246/2. 
hrsz. 
Nyertes ajánlattevő bruttó összege:  1.573.000,- Ft 
 

2. rész: Közúthálózat javítása – emúlzió, hideg aszfalt: 
Nyertes ajánlattevő neve:  Bitunova Útfenntartó és Emulziógyártó Kft. 
Nyertes ajánlattevő címe:  1135 Budapest, Szegedi út 35 – 37. 
Nyertes ajánlattevő bruttó összege: 1.557.693,- Ft 
 

3. rész: Mezőgazdasági projektrész – vetőmagok: 
Nyertes ajánlattevő neve:  Agromix 2002 Kft. 
Nyertes ajánlattevő címe:  5340 Kunhegyes, Tiszagyendai u. 3246/2. 
hrsz. 
Nyertes ajánlattevő bruttó összege: 4.316.000,- Ft. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére a nyertes ajánlatte-
vőkkel, valamint a tárgyat érintő módosítási kérelem benyújtásával, tekintettel 
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arra, hogy a 2. rész vonatkozásában az erre a célra átcsoportosított összegnél 
kevesebb az ajánlati ár. 
 
A döntés ellen a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiak-
ban: Kbt.) alapján jogorvoslatnak van helye. 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Bíráló Bizottság tagjai 
5. JNSZ Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kunhegyesi Kirendeltsége 
6. AGROMIX 2002 Kft. 5340 Kunhegyes, Tiszagyendai u. 3246/2. hrsz. 
7. Bitunova Útfenntartó és Emulziógyártó Kft. (1135 Budapest, Szegedi út 35-37.) 
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
9. Vagyongazdálkodási csoport 
10. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
11. Irattár 

 
Szabó András polgármester bejelenti, ezzel a képviselőtestület a nyilvános ülésre tervezett 
munkáját elvégezte. 
Megköszöni a meghívott jelenlévők ülésen való megjelenését és a képviselőtestület nyilvá-
nos ülését 15 óra 45 perckor bezárja. 
 
 
 
 Kmf.     
 
 
Szabó András Dr. Pénzes Tímea  
polgármester  jegyző 


