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Határozat tárgya Kódszám 

1/2013. Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis fejlesztés elnevezé-
sű, KEOP-7.1.0/11-2011-0047 azonosító számú pályázathoz 
kapcsolódó „Önerő-támogató okirat” aláírásáról 

 
A15 

2/2013. a Jászkun Volán Zrt. ÉAOP 3.1.4/A-11-2012-0003 azonosító 
számú „Jász-Nagykun-Szolnok Megye városaiban az autóbu-
szos közösségi közlekedés hálózati elemeinek komplex fejlesz-
tése” című pályázatához kapcsolódó „Bérleti szerződés” aláírá-
sáról 

 
 

A15 

3/2013. azonnali beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazás-
ról 

Z1 

4/2013. azonnali beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazás-
ról 

Z1 

 

 
 
 
 
 



2 
 

Jegyzőkönyv 
 
 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013. január 10-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. Nagy Levente, Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna és Vincze László 
önkormányzati képviselő 

 
Jelen vannak továbbá: Barta Ferenc aljegyző, Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályve-

zető, Répászky Gabriella vezető-főtanácsos tanácskozási joggal meghívot-
tak, valamint Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető 

 
 
 
Szabó András polgármester köszönti a soron kívüli képviselőtestületi ülésen megjelent 
önkormányzati képviselőket, meghívott jelenlévőket. 
Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, az ülésen nyolc önkormányza-
ti képviselő megjelent. A képviselőtestület nyilvános ülését 15 órakor megnyitja. 
 
A napirendi pontok megtárgyalásával kapcsolatban elmondja, hogy az első napirendi pont-
ról nem kell döntést hozni, majd csak akkor ha a megállapodás tervezet elkészül.  
 
Javasolja, hogy a képviselőtestület a napirendi pontokat azzal módosítással, hogy az első 
napirendi pontot nem tárgyalja meg, fogadják el. Megkéri a képviselőtestület tagjait, hogy 
aki elfogadja, hogy az első napirendi pont ne kerüljön megtárgyalásra kézfeltartással jelez-
ze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a napirendi javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő 
szavazattal elfogadja. 
 
 
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis fejlesztés elnevezésű, 
KEOP-7.1.0/11-2011-0047 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó „Önerő-
támogató okirat” aláírásához 

(írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy Kunhegyes Város Önkormányzata önerő-
támogatást nyert el a pályázathoz. Az előterjesztésben olvasható, hogy a vissza nem térí-
tendő önerő-támogatás felhasználásának feltételeit önerő-támogatási okiratban kell rögzí-
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teni. Megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény 
nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. 
Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
 
1/2013. (I.10.) Kt. határozat, 
Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis fejlesztés elnevezésű, KEOP-7.1.0/11-2011-
0047 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó „Önerő-támogató okirat” aláírásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a KEOP-7.1.0/11-2011-
0047 azonosító számú, támogatásban részesülő pályázat Önerő-támogatói okiratát 
elfogadja és hozzájárul mellékleteinek aláírásához, illetve a szükséges nyilatkoza-
tok tételéhez az alábbiak szerint: 

 
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország he-

lyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a által biz-
tosított jogkörében eljárva hozzájárul a határozat mellékletében csatolt for-
mában az 1. számú melléklet: „Felhatalmazás beszedési megbízás teljesítés-
re” elnevezésű dokumentum aláírásához, engedélyezi Kunhegyes Városi Ön-
kormányzat 11745145-15410072-10320000 számlájára beszedési megbízás 
benyújtását a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Nemzeti 
Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt felelősségű Társa-
ság fizetési számlájának javára: 
 
100320000-00290562-00000024 
 
A felhatalmazás időtartama visszavonásig érvényes. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2. számú Nyilat-
kozatban az a) jövedelemtermelő meghatározást jelöli meg. 
 

3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Sza-
bó András polgármestert az „Önerő – támogató okirat” és mellékleteinek alá-
írására. 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Projektmenedzser: Inno Invest Kft. 4400 Nyíregyháza, Szent I. u. 3. 
6. Vagyongazdálkodási csoport 
7. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos 
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HARMADIK NAPIRENDI PONT 
Javaslat időszerű feladatok megoldására  

(írásban csatolva) 
 
 
3/1. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy a Jászkun Volán Zrt. pályázott. Az új bérleti 
szerződés megkötése kizárólag a pályázat támogatási szerződésének megkötése miatt szük-
séges. Megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény 
nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. 
Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
 
2/2013. (I.10.) Kt. határozat, 
a Jászkun Volán Zrt. ÉAOP 3.1.4/A-11-2012-0003 azonosító számú „Jász-Nagykun-
Szolnok Megye városaiban az autóbuszos közösségi közlekedés hálózati elemeinek komp-
lex fejlesztése” című pályázatához kapcsolódó „Bérleti szerződés” aláírásáról 

 
Kunhegyes Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szó-
ló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva elha-
tározza, hogy a Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonát képező 1985 hrsz-ú 
1770 m2 nagyságú kivett autóbusz állomás ingatlanát a mellékelt „Bérleti szer-
ződés” szerinti tartalommal bérbe adja. 
Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert a 
Bérleti szerződés aláírására. 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Projektmenedzser: Inno Invest Kft. Nyíregyháza, Szent I. u. 3. 
6. Vagyongazdálkodási csoport 
7. Répászky Gabriella vezető főtanácsos 

 
 
3/2. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy azonnali beszedési megbízásról van szó. Két 
határozati javaslatot látnak az előterjesztésben, az egyik 8 fő teljes munkaidős segédmun-
kás foglalkoztatására irányul, a másik pedig 136 fő teljes munkaidős segédmunkás és 4 fő 
teljes munkaidős brigádvezető foglalkoztatására vonatkozik. Megkérdezi van-e valakinek 
kérdése ezzel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület 
tagjait, döntsenek. 
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Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat a 8 fő teljes munkaidős  segédmunkás 
foglalkoztatására vonatkozóan, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
 
3/2013. (I.10.) Kt. határozat, 
azonnali beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazásról 
 

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

engedélyezi 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata 11745145-15410072 fizetési számlájára besze-
dési megbízás benyújtását – a 2012. december 01. – 2013. február 28. időszakban 
8 fő teljes munkaidős segédmunkás foglalkoztatására irányuló pályázathoz kap-
csolódóan – 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 
András polgármestert a felhatalmazó levél aláírására. 
 

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

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

 
 
Szabó András polgármester megkérdezi, van-e valakinek kérdése a 136 fő teljes munka-
idős segédmunkás és 4 fő teljes munkaidős brigádvezető foglalkoztatásával kapcsolatban. 
Kérdés és hozzászólás hiányában, megkéri a képviselőtestület tagjait, aki elfogadja a hatá-
rozati javaslatban foglaltakat a 136 fő teljes munkaidős segédmunkás és 4 fő teljes munka-
idős brigádvezető foglalkoztatására vonatkozóan, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
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4/2013. (I.10.) Kt. határozat, 
azonnali beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazásról 
 

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

engedélyezi 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata 11745145-15410072 fizetési számlájára besze-
dési megbízás benyújtását – a 2013. január 03 – 2013. február 28. időszakban 136 
fő teljes munkaidős segédmunkás, és 4 fő teljes munkaidős brigádvezető foglal-
koztatására irányuló pályázathoz kapcsolódóan – a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja alábbi számlája javára: 
10045002-00313436-70000007 
A felhatalmazás visszavonásig érvényes. 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a felhatalmazó levél aláírására. 
 

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

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

 
 
 
 
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 7 perckor bezárja. 
 
 
 
 Kmf.   
   
 
 
Szabó András Dr. Pénzes Tímea  
polgármester  jegyző 


