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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013. október 9-én 
megtartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye:  Városháza nagy tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:  Szabó András polgármester elnökletével: 

Dr. Horváth Lajos, Kontra József, Nagy Kálmán, Dr. Nagy Leven-
te, Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna és Vincze László önkor-
mányzati képviselő 

 
Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Barta Jenő építé-

si hivatalvezető, Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos, Ollári Balázs 
vagyongazdálkodási ügyintéző, Répászky Gabriella vezető-
főtanácsos, Páldiné Dr. Ágoston Lívia a Kunhegyesi Járási Hiva-
tal hivatalvezetője tanácskozási joggal meghívottak, valamint 
Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető 

 
 
Szabó András polgármester köszönti a soron kívüli képviselőtestületi ülésen megjelent 
önkormányzati képviselőket, Páldiné Dr. Ágoston Líviát a Járási Hivatal vezetőjét és a 
meghívott jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, az 
ülésen hét önkormányzati képviselő megjelent. Metzinger Ferenc képviselő úr és Magyar 
György képviselő úr jelezték, hogy nem tudnak részt venni a mai ülésen. A képviselőtestü-
let nyilvános ülését 15 óra 15 perckor megnyitja.  
 
Javasolja, hogy a képviselőtestület a napirendi pontokat a meghívó szerint tárgyalja meg. 
Kéri a napirendi javaslat elfogadását. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, hét igenlő szava-
zattal elfogadja. 
 
 
ELSŐ NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes 
Kollégiuma címzett meghívásos pályázati felhívására az „Itthon vagy – Magyarország 
szeretlek” programsorozat keretében megvalósuló a 2013. évi „Mihály Napi Sokada-
lom és Szent Mihály napi tűzgyújtás” címmel pályázat benyújtására 

(írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztésben olvasható, hogy az „Itthon vagy 
– Magyarország szeretlek” programsorozat keretében megvalósuló a 2013. évi „Mihály 
Napi Sokadalom és Szent Mihály napi tűzgyújtás” címmel pályázatot nyújtanának be. Az 
igényelhető támogatás 800.000,- Ft. Megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolat-
ban. Miután az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-
testület tagjait, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
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A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
180/2013.(X.09.) Kt. határozat 
a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma cím-

zett meghívásos pályázati felhívására az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” program-
sorozat keretében megvalósuló a 2013. évi „Mihály Napi Sokadalom és Szent Mihály napi 

tűzgyújtás” címmel pályázat benyújtására 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az önkormányzati rendezvény 
költségeinek csökkentését segítő, a 2013. évi „Mihály Napi Sokadalom és Szent 
Mihály napi tűzgyújtás” című pályázat benyújtásával  
 

e g y e t é r t .  
 
Altéma kódszáma: 7707 
 

2. A megpályázott támogatási összeg: bruttó 800.000 Ft. 
 

3. Kunhegyes Város Önkormányzatának a pályázathoz önerőt nem kell biztosítani. 
 

4. A pályázat benyújtása nevezési díj fizetési kötelezettséggel jár. A nevezési díj ösz-
szege: 10.160,- Ft, melyet az önkormányzat 2013. évi költségvetésében biztosít. 

 
5. Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert a pá-

lyázattal kapcsolatos teendők ellátására, a pályázat benyújtására, a szükséges do-
kumentumok aláírására. 

 

 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Szentpéteriné Lévai Mária a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intéz-

mény igazgatója 
6. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 

 
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a MOGI Jäger Bt.-vel kötött bérleti szerződés megszüntetéséről és ezzel 
kapcsolatos elszámolásról 

(írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek ezzel a napirendi ponttal kapcso-
latban kérdése.  
 
Dr. Horváth Lajos  elmondja, hogy kiderül az előterjesztésből, hogy kényszertörlési eljá-
rás van folyamatban ezzel a Bt.-vel szemben. Ez a kényszertörlési eljárás könnyen átfor-
dulhat felszámolási eljárássá. 
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Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy a Cégbíróságtól jött egy végzés amelyben leír-
ják, hogy a kényszertörlés eljárás megindítása a cég részére történő kifizetést annak jogos-
sága esetén nem akadályozza. 
 
Szabó András polgármester megköszöni a hozzászólásokat. Megkérdezi van-e valakinek 
ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban kérdése. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a 
képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
181/2013.(X.09.) Kt. határozat 

a MOGI Jäger Bt.-vel kötött bérleti szerződés megszüntetéséről és ezzel kapcsolatos el-
számolásról 

 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, valamint az 
önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakások céljára szolgáló helyisé-
gek bérbeadásának feltételeiről szóló 12/2006.(V.11.) rendelet 30. § és 32-33.§-
ában biztosított jogkörében eljárva az alábbiakról dönt: 

 
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mogi Jäger Bt. 

(képviseli: Molnár Lászlóné, székhely: 5340 Kunhegyes, Vasút u. 2.) bérleti 
jogviszony megszüntetésére vonatkozó kérését megtárgyalta és hozzájárul a 
bérleti szerződés 2013. július 16. napjával közös megegyezéssel történő meg-
szüntetéséhez. 
 

2. A bérbeadó önkormányzat és a bérlő Bt. 2007. november 20. napján kelt 
megállapodás szerinti átalakítási költség az eddigi bérleti díj beszámítását kö-
vetően fennmaradó részét 381.579,- Ft, azaz Háromszáznyolcvanegyezer-
ötszázhetvenkilenc forint összeget megtéríti a bérlő részére. 

 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszünte-
tésére. 

 
 
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. Vagyongazdálkodási csoport 
7. MOGI Jäger Bt. (5340 Kunhegyes, Vasút u. 2.) 
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HARMADIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a kistérségi START munka mintaprogram „közúthálózat javítása” és 
„illegális hulladéklerakó helyek felszámolása” programelem utólagos átcsoportosítás 
jóváhagyása és közbeszerzési eljárás kiírása 

(írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy a START munka mintaprogrammal kapcsola-
tos közbeszerzési eljárás kiírásáról van szó az előterjesztésben. 
 
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja a betervezett összeghez képest megtakarítottak némi 
pénzt, nagyságrendileg három millió forint. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek ezzel a napirendi ponttal kapcso-
latban kérdése. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntse-
nek. Aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
182/2013.(X.09.) Kt. határozat 
a kistérségi START munka mintaprogram „Közúthálózat javítása” és „Illegális hulladékle-
rakó helyek felszámolása” programelem utólagos átcsoportosítás jóváhagyása és közbe-
szerzési eljárás kiírása 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata a kistérségi START munka mintaprogram 
„Közúthálózat javítása a települések belterületén” és „Illegális hulladéklerakó he-
lyek felszámolása” programelem megvalósulásához szükséges eszközök beszerzé-
sére a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény Harmadik része szerinti 
nemzeti eljárásrend alapján a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontjára hivatkozással a 
Második részben meghatározott szabályok szerint lefolytatott nyílt közbeszerzési 
eljárást indít. 

 
1. Kunhegyes Város Önkormányzata az eljárás költségét a 2013. évi költségve-

téséből biztosítja. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzata az „Ajánlattételi felhívás”-t a melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja. 
 

3. Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert 
az átcsoportosítási kérelem benyújtására és a szükséges teendők ellátására. 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Bakos László közbeszerzési szakértő 
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
7. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos 
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport ügyintézője 
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NEGYEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a karácsonyi díszkivilágítás megvalósításához karácsonyi fénydekoráci-
ós elemek megvásárlása tárgyában  (írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy a legkedvezőbb árajánlatot a Blachere 
Illumination Hungary Kft. adta. Megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
183/2013.(X.09.) Kt. határozat 
a karácsonyi díszkivilágítás megvalósításához karácsonyi fénydekorációs elemek megvá-
sárlása tárgyában 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 107. §-ában biztosított jogkörében 
eljárva – a karácsonyi díszkivilágítás megvalósításához karácsonyi fénydekorációs 
elemek megvásárlását engedélyezi. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzata a Blachere Illumination Hungary Kft. (3200 
Gyöngyös, Belváros tér 6. 1/4.) szervezettől vásárolja meg a fényfüzéreket az aláb-
biak szerint: 
 

 Mennyiség Nettó összesen 
Fényfüzér (20 m LED) 18 db 324 000 Ft 
Jégcsapfüggöny (450x60 
cm) 

5 db 87 500 Ft 

Futófény rúd (80 cm LED) 2 db 96 000 Ft 
 
 Nettó ár:  507 500 Ft 
 ÁFA:  137 025 Ft 
 Bruttó ár:   644 525Ft 
 + kiszállítás:  19 336 Ft 

3. Kunhegyes Város Önkormányzata a karácsonyi fénydekorációs elemek beszerzésé-
nek bruttó 644.525,- Ft összegét + a kiszállítás összegét 19.336,- Ft-ot, azaz mind-
összesen 663.861,- Ft-ot a 2013. évi költségvetésében biztosítja. 
 

4. Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert a ka-
rácsonyi fénydekorációs elemek beszerzésére, és azzal kapcsolatos dokumentumok 
aláírására. 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető  
4. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
5. Vagyongazdálkodási csoport 
6. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 
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4/1. PONT ALATT: 
Előterjesztés Kunhegyes Kultúrájáért Alapítvány pénzügyi támogatásáról 

(írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy egy kérelem érkezett be a Kunhegyes Kultú-
rájáért Alapítványtól. Kérelmükben kérik hogy az önkormányzat járuljon hozzá a „Kunhe-
gyesi Önkormányzati Tűzoltó Egyesület 1885 – 2000-ig” történetét bemutató kiadvány 
megjelentetéséhez 100.000,- Ft-tal. Megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolat-
ban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki 
elfogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
184/2013.(X.09.) Kt. határozat 
Kunhegyes Kultúrájáért Alapítvány pénzügyi támogatásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 20/2005.(VII.13.) ön-
kormányzati rendelet 2. §-ban foglaltak alapján Kunhegyes Kultúrájáért Alapít-
ványnak a kiadvány megjelentetéséhez saját költségvetése terhére 100.000,- Ft 
pénzügyi támogatást biztosít. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a támogatásról szóló megállapodás aláírására és a szükséges 
teendők elvégzésére. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagjai 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Kunhegyes Kultúrájáért Alapítvány 

 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek bejelenteni valója. További 
hozzászólás hiányában bejelenti, ezzel a képviselőtestület a nyilvános ülésre tervezett 
munkáját elvégezte. 
Megköszöni a meghívott jelenlévők ülésen való megjelenését. A képviselőtestület nyilvá-
nos ülését 15 óra 25 perckor bezárja. 
 
 
 Kmf.   
 
 
Szabó András Dr. Pénzes Tímea  
 polgármester  jegyző 


