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hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról   
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3/2015. a társadalmi megbízatású polgármester és alpolgármester 
egyéb juttatásának és az önkormányzati képviselők, bizottsági 
tagok valamint a bizottsági elnökök tiszteletdíjának megálla-
pításáról szóló rendelet módosításáról 

 
A2 

4/2015. a pénzben és természetben nyújtott, valamint személyes gon-
doskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló módosításokkal 
egységes szerkezetű 2/2009. (II.13.) számú rendelete módosí-
tásáról szóló   
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20/2015. Kunhegyes Város Önkormányzata 2014. év II. félévi kul-
turális és sport rendezvényeinek költség- felhasználásáról  

Z1 

21/2015. a „Kunhegyesi Kakat-ér vizes élőhely kialakításának és 
ökológiai vízpótlásának vízjogi létesítési engedélye” mó-
dosításához szükséges vízjogi engedélyes terv elkészítőjé-
nek kiválasztásához  

 
Z1 

22/2015. a Megyei Közgyűlés 142/2014. (IX.26.) számú határoza-
tával elfogadott Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Integrált 
Területi Program 1.0 változatában szereplő „Projektlista” 
elfogadásáról 

 
Z1 

23/2015. a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2014. IV. negyed-
évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról 

Z1 

24/2015. A Kossuth úti Általános Iskola és Szakiskola Tagintézmé-
nye tanulói részére nyújtott támogatásról 

Z1 

25/2015. a 2015. évi kistérségi Startmunka program pályázathoz 
beszedési megbízás benyújtásának engedélyezése 

D6 

26/2015. a kunhegyesi 2984/28 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról D7 

27/2015. a Belügyminisztérium pályázati felhívása önkormányzati 
tulajdonú, beépítésre szánt terület térítésmentes felajánlá-
sára börtön objektum létesítése céljából 

 
Z1 
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Jegyzőkönyv 

 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2015. február 12-én 
megtartott soron következő üléséről. 
 
Az ülés helye:  Városháza nagy tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:  Vincze László alpolgármester elnökletével: 

Madarasi Imre, Metzinger Ferenc, Nagy Kálmán, Dr. Nagy Le-
vente, Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna és Somodi József ön-
kormányzati 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, Dr. Bánfi Zsuzsanna a Kunhegyesi Járási Hivatal hi-
vatalvezető helyettese, Szirmai József, Vincze Lászlóné Kunhe-
gyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény intézményvezetője, Sza-
bó József a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője 
tanácskozási joggal meghívottak valamint Barta Zsanett jegyző-
könyvvezető 

 
 
 
 
Vincze László alpolgármester köszönti a soron következő képviselőtestületi ülésen a meg-
jelent önkormányzati képviselőket és a meghívott jelenlévőket.  Megállapítja, hogy a kép-
viselőtestület ülése határozatképes, az ülésen hét önkormányzati képviselő megjelent. Pol-
gármester úr betegség miatt, Magyar György képviselő hivatalos elfoglaltság miatt van 
távol. A képviselőtestület nyilvános ülését 13 óra 07 perckor megnyitja.  
 
Javasolja, hogy a meghívó szerint tárgyalják meg a napirendi pontokat. Kéri a napirendi 
pontok elfogadását. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, hét igenlő szava-
zattal elfogadja. 
 
Vincze László alpolgármester átadja a szót a megjelenteknek, amennyiben kérdések illetve 
interpellációk vannak, tegyék meg. 
 
Nagy Kálmán elmondja, múlt héten pénteken volt a Nagykun Hagyományőrző Társulás 
ülése. Azért tartották meg ilyen korán az ülést, mert ez az év a kiskunok és nagykunok éle-
tében egy nagy rendezvénysorozatot hoz magával. Ez a rendezvénysorozat a Kunok III. 
világtalálkozója, amelynek a nyitó rendezvényét a Kiskunságban később kijelölendő tele-
pülések fogják megtartani, még nincs meg az időpontja. Illetve a Nagykunság fogja adni a 
záró rendezvénynek a helyszínét. Ezen az ülésen azzal állt elő, hogy Kunhegyes vállalja, 
mint nagykun település a Kunok III. világtalálkozójának záró rendezvényét, amely egybe 
esik a Mihály Napi Sokadalommal. A rendezvény megrendezéséhez több helyről lehet 
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majd pályázni. Ez azt jelenti, hogy több mint harminc települést foglal magába, a települé-
sek csoportjai közül lehet fellépőket is megkeresni és kérni, akár kiskun akár nagykun tele-
püléseket. Illetve van néhány olyan, önmagát kun településnek valló határon túli település 
akik rendszeresen részt vesznek ezeken a rendezvényeken. 
 
Vincze László alpolgármester megköszöni képviselő úr tájékoztatóját. Be tudják illeszteni 
a programban, különösen problémát nem jelent, a Mihály Napi Sokadalomba bele fog fér-
ni. Megkérdezi van-e még valakinek hozzászólása. 
 
Dr. Nagy Levente elmondja a lakosok jelezték neki, hogy azok közül akik várnak a buszra 
péntek esténként, vannak olyanok, akik a park azon részében ahol van a játszótér végzik el 
kisebb, nagyobb ügyes-bajos dolgaikat. Ez főleg szombat, illetve vasárnap reggel amikor 
mennek a játszótérre elég ronda. Ezt jó lenne valahogyan megszüntetni.  
 
Vincze László alpolgármester elmondja, hogy ennek érdekében tenni fognak, hiszen a 
közmunkaprogram keretében a parkőrség márciustól működni fog és a nyári időszakban az 
éjszakai őrzés is biztosítva lesz. A buszpályaudvaron lévő büfés üzemeltetési szerződésé-
ben benne van a buszpályaudvaron lévő mellékhelyiség folyamatos üzemeltetése is. Felé is 
jelzéssel fognak élni, az önkormányzat részéről pedig a szükséges intézkedéseket meg fog-
ják tenni. Megkérdezi van-e még valakinek hozzászólása. 
 
Somodi József megkérdezi létezik-e olyan, hogy lakótelep állattartási rendje. A József 
Attila lakótelepen elég sok macska szaladgál, a lépcsőház ajtaja előtt aknamezők találha-
tók. Megkérdezi valamilyen módon lehetne-e ezt szabályozni.  
 
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy az önkormányzat helyi rendelete ebtartásra vo-
natkozik. Mindenkinek a hatályos jogszabályokat kellene betartani az állattartásra vonat-
kozóan. A társasház alapszabályában meg lehet határozni, hogy melyik lakásban hány 
macska lehet. 
 
Somodi József megköszöni jegyző asszony válaszát. Elmondja, az már biztos, hogy a 
Szakiskola ebben a tanévben befejezi áldásos tevékenységét. Elmondja, hogy ott elég sok 
eszköz van, amit onnan el kell távolítani. Erre készült-e már valamilyen terv, hogy mikor, 
mert júniusban megtörténik a vizsga, onnantól kezdve nem használják. Megkérdezi leltá-
rozva vannak-e, milyen értékűek, illetve arra lehetőség van-e hogy, vannak olyanok, ami-
ket akár dolgozók is szívesen megvásárolnának. 
 
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy leltár van-e, annak lenni kell, tehát olyan nincs, 
hogy nincs. A tagintézmény vezetőnek kellene jelezni az önkormányzatnak, hogy befejezi 
működését az iskola, ugyanis az önkormányzat a működtetője. Az önkormányzat működte-
tője az iskolának, fenntartója nem, tehát az összes vagyoni érték, ami a fenntartásból fo-
lyik, nem az önkormányzat kompetenciája, hivatalos értesítés nélkül semmit nem intézhet 
az önkormányzat. Az hogy a dolgozók vásároljanak valamit, meg kell nézni egyáltalán, 
hogy kié az a vagyon. 
 
Somodi József elmondja, hogy szerinte az önkormányzaté. 
 
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, attól függ, kinél van leltári nyilvántartásba véve. 
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Vincze László alpolgármester elmondja, hogy mindenképpen kéri, hogy jelezzék hivatalo-
san azt a várható időpontot amikortól ott már oktatási tevékenység nem lesz. Megkérdezi 
van-e még valakinek bejelenteni valója. 
 
Interpelláció hiányában kéri, a képviselőtestület tagjait kezdjék el a meghívóban szereplő 
napirendi pontok megtárgyalását. 
 
 
ELSŐ NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a Gst. 3. § (1) 
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
a költségvetési évet követő három évre várható összegéről 

 (írásban csatolva) 
 
Vincze László alpolgármester elmondja, az Összevont Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi 
a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, hogy az Összevont Bizottsági ülésen egyhangúan elfogadás-
ra javasolják a határozati javaslatot. 
 
Vincze László alpolgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése, véleménye. Miu-
tán kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a 
határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
16/2015.(II.12.) Kt. határozat 
Kunhegyes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet 
követő három évre várható összegéről 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 
2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontja 
felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját 
bevételeit, valamint a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét a költségvetési 
évet követő három évre e határozat 1. számú melléklete szerint határozza meg. 
 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András Kunhegyes Város Polgármestere 
2. Dr. Pénzes Tímea Kunhegyes Város Jegyzője 
3. Barta Ferenc Kunhegyes Város Aljegyzője 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezetője 
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
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MÁSODIK NAPIRENDI PONT: 
Javaslat Kunhegyes Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megállapításá-
ra 

 (írásban csatolva) 
 
 
Vincze László alpolgármester elmondja ma délelőtt a Költségvetés Egyeztető Érdekképvi-
seleti Fórumot megtartották, a fórum nem kifogásolta az előterjesztett 2015. évi költségve-
tést. Az Összevont Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, hogy az Összevont Bizottsági ülésen egy tartózkodás szava-
zat mellett elfogadásra javasolják a rendelet tervezet. 
 
Vincze László alpolgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése, véleménye.  
 
Madarasi Imre elmondja, a 9. mellékletben van feltüntetve a Roma Önkormányzatnak 
300.000 forint támogatás. Megkérdezi ez az amiről a múltkor döntött a képviselőtestület.  
 
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy igen. 
 
Madarasi Imre megkérdezi hány iparűzési adóra jogosult kötelezett fizeti meg a 
105.000.000 forintot.  
 
Dr. Pénzes Tímea elmondja, erre nem tudnak válaszolni, folyamatosan változik.  
 
Madarasi Imre megkérdezi, hogy az építményadók közé mi tartozik, kik adóznak. 
 
Szoboszlai Hajnalka elmondja, helyi rendelet van arról, hogy az önkormányzat építmény-
adót vet ki. Célja alapvetően az volt, hogy olyan építményeket adóztassanak, amelyeket 
vállalkozási tevékenységre lehetne használni, de üresen állnak, tehát a kihasználtságuk 50 
százalék alatt van. 
 
Madarasi Imre megkérdezi, a gépjárműadóval kapcsolatban miért annyi százalék marad 
az önkormányzatnál. 
 
Dr. Pénzes Tímea elmondja, törvény írja elő, hogy 40 % százalék maradhat az önkor-
mányzatoknál. 
 
Vincze László megkérdezi van-e még valakinek kérdése a költségvetéssel kapcsolatban. 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a rendelet tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a rendelet tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot hat igen és egy tartózkodás szavazattal a 
rendeletet elfogadja és megalkotja 
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KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
1/2015. (II.13.)  

önkormányzati rendelete 
 

a 2015. évi költségvetésről 
 

A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
 
HARMADIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a köztisztaságról, a közterületek és ingatlanok rendjéről és a szervezett 
köztisztasági közszolgáltatásokról szóló 35/2004.(VII.16.) önkormányzati rendelet 
módosítására 

 (írásban csatolva) 
 
 
 
Vincze László alpolgármester az Összevont Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság 
véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, hogy az Összevont Bizottsági ülésen egyhangúan elfogadás-
ra javasolják a rendelet tervezet. 
 
Vincze László alpolgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése a rendelet terve-
zettel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, 
döntsenek. Aki elfogadja a rendelet tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a rendelet tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igen szavazattal a ren-
deletet elfogadja és megalkotja 
 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
2/2015. (II.13.)  

önkormányzati rendelete 
 

a köztisztaságról, a közterületek és ingatlanok rendjéről és a hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatásról   

 
 
 

A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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NEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a társadalmi megbízatású polgármester és alpolgármester egyéb juttatá-
sának és az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok valamint a bizottsági elnökök 
tiszteletdíjának megállapításáról szóló 11/2014.(X.31.) önkormányzati rendelet módo-
sításáról 

 (írásban csatolva) 
 
 
Vincze László alpolgármester az Összevont Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság 
véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, hogy az Összevont Bizottsági ülésen egyhangúan elfogadás-
ra javasolják a rendelet tervezet. 
 
Vincze László alpolgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése a rendelet terve-
zettel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, 
döntsenek. Aki elfogadja a rendelet tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a rendelet tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igen szavazattal a ren-
deletet elfogadja és megalkotja 
 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
3/2015. (II.13.)  

önkormányzati rendelete 
 

a társadalmi megbízatású polgármester és alpolgármester egyéb juttatásának és az önkor-
mányzati képviselők, bizottsági tagok valamint a bizottsági elnökök tiszteletdíjának megál-

lapításáról szóló rendelet módosításáról 
 
 

A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata települési támogatásról szóló rende-
let megalkotásáról 

 (írásban csatolva) 
 
 
 
Vincze László alpolgármester az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
 
Nagy Kálmán elmondja, hogy az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság Bizottsági ülésen egyhangúan elfogadásra javasolják a rendelet tervezet. 
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Vincze László alpolgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése a rendelet terve-
zettel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, 
döntsenek. Aki elfogadja a rendelet tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a rendelet tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igen szavazattal a ren-
deletet elfogadja és megalkotja 
 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
4/2015. (II.13.)  

önkormányzati rendelete 
 

a pénzben és természetben nyújtott, valamint személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátásokról szóló módosításokkal egységes szerkezetű 2/2009. (II.13.) számú rendelete 

módosításáról  
 

A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
HATODIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a Komlóssy-féle Szélmalom vitorláinak javításáról 

 (írásban csatolva) 
 
Vincze László alpolgármester elmondja, az Összevont Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi 
a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, hogy az Összevont Bizottsági ülésen egyhangúan elfogadás-
ra javasolják a határozati javaslatot, hogy a Szélmalom vitorláinak javítási munkálatait a 
MALOM-BAU Kft. végezze el; azzal a szóbeli kiegészítéssel, hogy a környék rendbetétele 
és tisztán tartása nagyon fontos lenne, valamilyen módon az önkormányzat a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Vincze László alpolgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése, véleménye. Miután 
kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a ha-
tározat javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
17/2015.(II.12.) Kt. határozat 
a Komlóssy-féle Szélmalom vitorláinak javítására 
 

Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésben 
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felsorolt kötelező önkormányzati feladatellátás keretében a 7. pont alapján, 
valamint a 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva az alábbiak szerint dönt:          
 

A Képviselőtestület a javítás elvégzésére a legkedvezőbb ajánlatot adó 
MALOM-BAU Kft. (5340 Kunhegyes, Tiszagyendai út 3246/2. hrsz) 

ajánlatát fogadja el. 
 

A javítás költsége: 6. 233.104.- Ft+ÁFA, összesen bruttó 7. 916.042.- Ft. 
Az önkormányzat a javítás költségét 2015. évi költségvetéséből biztosítja. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Sza-
bó András polgármestert a Vállalkozási szerződés aláírására. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Nyertes ajánlattevő 
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
4. Barta Ferenc aljegyző 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
8. Irattár 

 
HETEDIK NAPIRENDI PONT: 
Javaslat Kunhegyes Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési ütemtervére 

 (írásban csatolva) 
 
 
Vincze László alpolgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése, véleménye. 
 
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy minden évben kötelezettsége az önkormányzat-
nak az éves közbeszerzési tervét elfogadni. A jelenlegi állapotában nincs olyan önkor-
mányzati döntés, amely közbeszerzési eljárást igényelne, amennyiben lesz ilyen módosulni 
fog a táblázat. 
 
Vincze László alpolgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése. Miután kérdés, véle-
mény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozat javas-
latot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
18/2015.(II.12.) Kt. határozat 
Kunhegyes Város Önkormányzat 2015. évi Közbeszerzési terve elfogadásáról 

Kunhegyes Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 
CVIII. törvény 33. § (1) bekezdése alapján készült 2015. évi Közbeszerzé-
si tervet a melléklet szerinti tartalommal e l f o g a d j a .  

 



 
 

11 
 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető 
5. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport 
7. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos  

 
 
 
NYOLCADIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a 2015/2016-os tanévben az óvodai jelentkezések időpontjának, valamint 
az indítandó csoportok létszámának meghatározásáról 

 (írásban csatolva) 
 
 
Vincze László alpolgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
 
Nagy Kálmán elmondja, hogy az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság az ülésen egyhangúan elfogadásra javasolják a határozati javaslatot. 
 
Vincze László alpolgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése, véleménye. Miután 
kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a ha-
tározat javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
19/2015.(II.12.) Kt. határozat 
a 2015/2016-os nevelési évben az óvodai jelentkezések időpontjának,  valamint az indítan-
dó csoportok  létszámának meghatározásáról 
 

1./  Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmé-
nyek működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 
(VIII.31.) EMMI rendelet 20. §-a alapján a 2015/2016-os nevelési évben - a jog-
szabály alapján óvodai nevelésben történő részvételre kötelezett gyermekek részére 
- az óvodai beiratkozás időpontját 2015. április 21. (kedd) és április 22. (szerda) 
napjára tűzi ki. 

 
 
2. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete megbízza a Polgármesteri Hi-

vatalt, hogy az óvodai beiratkozás lebonyolításához a szükséges intézkedéseket te-
gye meg. 

Határidő: 2015. március 20. 
Felelős:  Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 
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3./  Kunhegyes Város Önkormányzata a 2015/2016-os nevelési évben belépő csoportok 
gyermeklétszámát kizárólag a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatáro-
zott maximális létszámmal engedélyezi.  
A maximális létszámtól való eltérés esetén a beíratást követően, az intézményveze-
tő köteles egyeztetést kezdeményezni a fenntartóval. A csoportok létszámának ala-
kulásáért az intézmény vezetője fegyelmi felelősséggel tartozik. 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Fábián-Major Anikó, Kunhegyes Város Óvodai Intézményének vezetője 
5. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 

 
 
KILENCEDIK NAPIRENDI PONT: 
Beszámoló a 2014. év II. félévi önkormányzati kulturális és sport rendezvények költ-
ségfelhasználásáról 

 (írásban csatolva) 
 
 
Vincze László alpolgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
 
Nagy Kálmán elmondja, hogy az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság az ülésen egyhangúan elfogadásra javasolják a határozati javaslatot. 
 
Vincze László alpolgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése, véleménye. Miután 
kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a ha-
tározat javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
20/2015.(II.12.) Kt. határozat 
Kunhegyes Város Önkormányzata 2014. év II. félévi kulturális és sport rendezvényeinek 
költség- felhasználásáról  

 
1. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2014. II. félévében 

megvalósult önkormányzati szervezésű - kulturális és sport – rendezvények, il-
letve a kitüntető díjak, címek költségfelhasználásáról készült tájékoztatást a 
mellékelt formában 

e l f o g a d j a. 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
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4. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető 
5. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 
 

 
TIZEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a „Kunhegyesi Kakat-ér vizes élőhely kialakításának és ökológiai vízpót-
lásának vízjogi létesítési engedélye” módosításához szükséges vízjogi engedélyes terv 
elkészítőjének kiválasztásáról 

 (írásban csatolva) 
 
 
Vincze László alpolgármester elmondja, a Kakat élővé tételére pályázatot kívánnak be-
nyújtani, ennek a minél magasabb fokú előkészítettségére van szükség ahhoz, hogy a pá-
lyázati lehetőségre rögtön tudjanak lépni. Ezért szeretnék ezt a tervet elkészítettni. Három 
ajánlat érkezett erre vonatkozóan. A legkedvezőbb ajánlatot a KEVITERV AKVA Mérnö-
ki Vállalkozási Kft. adta. Megkérdezi van-e valakinek kérdése, véleménye. 
 
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy azért van ilyen különbség az árak között, mert a 
KEVITERV AKVA Kft. volt az, aki a bel- és csapadékvíz elvezetés tervét készítette, nekik 
már van kiinduló anyaguk ezzel kapcsolatban. 
 
Vincze László alpolgármester megkérdezi van-e valakinek kiegészíteni valója, kérdése. 
 
Nagy Kálmán megkérdezi, hogy az amit korábban Mészáros Szabolcs ismertetett velük, 
mennyire lett beépítve vagy arra épül-e a Kakat élővé tétele, mert az egy nagyon szimpati-
kus, és olyan valakinek a munkája aki ismeri a helyszínt. Megkérdezi, hogy ezzel együtt 
azt a részt, ami kimaradt a belvíz elvezetésből, ami a közmeghallgatáson is szóba került 
nem lehet-e esetleg hozzáépíteni, mivel a belvíz elvezetésnek a része lenne és a Kakat élő-
vé tétele ezzel összefügghet. 
 
Vincze László alpolgármester reagál Nagy Kálmán képviselő első felvetésére, elmondja 
amit Mészáros Szabolcs úr vázolt, annak megfelelően történne a Kakat élővé tétele, a hely-
színi bejárás a mérnöki iroda részéről meg is történt, Mészáros Szabolcs úr végigvezette 
teljes nyomvonalon. E szerint próbálják kivitelezni. A terv a város teljes belső szakaszát 
érintve a Kakatot szilárd medrűvé tenni, terméskő burkolatot kapnak, illetve a folyásirányt 
tekintve, ami Bánhalma felé történik, azon a nyomvonalon végig a városi szakaszon sétány 
épülne. A piactér vonatkozásában mindkét oldalon szeretnék, hogy sétány legyen, de van 
olyan rész ahol csak az egyik oldalon lehet majd megoldani. 
 
Dr. Pénzes Tímea jegyző reagál Nagy Kálmán képviselő második felvetésére, elmondja a 
közmeghallgatáson elhangzott esetben vizsgálják, hogyan lehetne bevonni. Megjegyzi, 
annak az ingatlannak a bevonása rendkívül nem költséghatékony. 
  
Metzinger Ferenc a Kakathoz kapcsolódóan elmondja, hogy ha a pályázat benyújtásra 
kerül és elkészülnek a tervek, kéri, hogy nézzék meg együtt a terveket.  
 
Vincze László alpolgármester megköszöni a hozzászólásokat. Megkérdezi van-e még va-
lakinek hozzászólása, kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
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Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
 
21/2015.(II.12.) Kt. határozat 
a „Kunhegyesi Kakat-ér vizes élőhely kialakításának és ökológiai vízpótlásának vízjogi 
létesítési engedélye” módosításához szükséges vízjogi engedélyes terv elkészítőjének kivá-
lasztásához  

  
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. 
pontjában biztosított jogkörében eljárva a „Kunhegyesi Kakat-ér vizes élőhely ki-
alakításának és ökológiai vízpótlásának vízjogi létesítési engedélye” módosításá-
hoz szükséges vízjogi engedélyes terv elkészítésével 
 

KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozási Kft. 
(5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.) 

 
bízza meg 

 
A bruttó megbízási díj 6.731.000 Ft. 

 
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete felhatalmazza Szabó 

András polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges feladatok ellátására  
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozási Kft. (5000 Szolnok, Boldog Sándor Ist-

ván krt.4.) 
5. V&T Kft.  (5000 Szolnok, Rákóczi út 40-42.) 
6. PERFEKT Kft. (5000 Szolnok, Garibaldi út 20.) 
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
8. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
9. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző  
10. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos     

 
TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a Megyei Közgyűlés 142/2014.(IX.26.) számú határozatával elfogadott 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált Területi Program 1.0 változatában szereplő 
„Projektlista” elfogadásáról 

 (írásban csatolva) 
 
 
Vincze László alpolgármester megkérdezi van-e valakinek kiegészíteni valója, kérdése. 
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Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy a sorrend prioritást is jelent már az egyes prog-
ramokon belül. A gazdaságfejlesztési programon belül egy pályázatot szeretnének megva-
lósítani, az iparterület kialakítása II., ez a meglévő ipari terület melletti terület illetve meg-
lévő terület közművesítésére vonatkozik. A Településfejlesztési Részprogramban első he-
lyen szerepel a „Holt Kakat rehabilitációja” közel 1 milliárd forinttal, a Bölcsőde felújítása 
lenne a második 150 millió forinttal, az óvodák felújítása, ami tulajdonképpen nem mást 
takar, mint a Kossuth iskola központi óvodává történő átalakítását, ez lenne a harmadik 
285 millió forinttal. Ezután következik a Polgármesteri Hivatal energiaracionalizálása 50 
millió forinttal, közösségi közlekedés (buszöblök) fejlesztése ez a kimaradt buszöblökre 
vonatkozik, közösségi rendezvénytér kialakítása nem más mint a Bethlen G. és Kálvin utca 
sarkán lévő üres területet érinti. Utolsó prioritásként szerepel a kerékpárút kialakítása, a 
Dózsa iskolás szülői munkaközösség által írásban kezdeményezték, a városközponttól tar-
tana a tornateremig. Ezekről a projektekről lenne szó, amit megyei forrásból kívánnának 
megvalósítani. Forráshiány esetén a prioritásban előrébb szereplők megvalósítását vállal-
nák.  
 
Vincze László alpolgármester megköszöni jegyző asszony kiegészítését. Megkérdezi van-
e valakinek kiegészíteni valója, kérdése. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a kerékpárút a strandig nagyon fontos lenne, nyáron is az 
úton közlekednek babakocsival, gyalog, nagyon veszélyes. 
 
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy ennyi forrásból semmiképpen sem lehet megva-
lósítani. Azért került abba a sorba, mert ez az ami a legkevésbé támogatott sajnos. A torna-
teremig meg van az engedélyes terv. A tornateremtől a fürdőig nagyon költséges a megva-
lósítása, a vasúti átjáró miatt egyrészt, másrészt miután kiérnek a városból, elhagyják a 
táblát az út a Közútkezelő illetve az MNV Zrt. birtokában van.  
 
Metzinger Ferenc megköszöni jegyző asszony hozzászólását, elmondja, hogy mindezek 
ellenére is nagyon fontosnak tartja a strandig vezető kerékpárutat. 
 
Vincze László alpolgármester megköszöni a hozzászólásokat. Megkérdezi van-e még va-
lakinek hozzászólása, kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
22/2015.(II.12.) Kt. határozat 
a Megyei Közgyűlés 142/2014. (IX.26.) számú határozatával elfogadott Jász- Nagykun- 
Szolnok Megyei Integrált Területi Program 1.0 változatában szereplő „Projektlista” elfo-
gadásáról 

 
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §- 
ban kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint dönt: 
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1. Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete elfogad-
ja a  Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Integrált Területi 
Program 1.0  változatában szereplő „Projektlista”-t az 1. sz. 
melléklet  szerinti tartalommal. 

 
 
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 felhatalmazza Szabó András polgármestert a szükséges 
 feladatok  elvégzésére. 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin pénzügyi csoportvezető 
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport 
8. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos 

 
 
TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT: 
Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2014. IV. negyedévi tevékenysé-
géről 

 (írásban csatolva) 
 
Vincze László alpolgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése. 
 
Madarasi Imre megkérdezi, hogy a bérelt gépjárműveket csak akkor bérlik, amikor szük-
ség van rá. 
 
Vincze László alpolgármester elmondja, hogy igen, ha például olyan hóakadály van, amit 
a saját gépekkel nem tudnak eltakarítani, akkor kénytelenek gépet bérelni a TSZ-től. Meg-
kérdezi van-e valakinek kérdése. 
 
Metzinger Ferenc megkérdezi, hogy van-e arra kapacitás illetve szóba jöhetne-e, hogy 
térítés ellenében fűnyírást végezne a közalapítvány, vannak, akik ezt igénylik, idősek.  
 
Szabó József elmondja, hogy az előírások nem engedik meg, hogy ilyet végezzenek el. 
 
Vincze László alpolgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése. 
 
Nagy Kálmán megkérdezi, az új autónak a költségei nincsenek betervezve a költségvetés-
be. 
 
Szabó József elmondja, hogy ez még a tavaly IV. negyedévi költségvetés, ebben nem sze-
repel. Nagyon minimálisan használták. 
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Vincze László elmondja, hogy szeptember végén hozták el, akkor tele tankolták és a múlt 
évben elegendő volt, ez az önkormányzatnak a költségére történt. Megkérdezi van-e még 
valakinek hozzászólása, kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
23/2015.(II.12.) Kt. határozat 
a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2014. IV. negyedévi tevékenységéről szóló tájé-
koztató elfogadásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Kunhegyes Város-
ért” Közalapítvány csoportvezetőjének a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 
2014. év IV. 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 

 
 
TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a Kossuth úti Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye tanulói ré-
szére nyújtott támogatásról 

 (írásban csatolva) 
 
Vincze László alpolgármester elmondja, hogy március 15-én ők adják az ünnepi műsort és 
a Palotás táncot mutatják be, a ruha bérléséhez kérnek 50.000 forint támogatást. Elfogadás-
ra javasolja a képviselőtestületnek. Megkérdezi van-e valakinek kérdése. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
24/2015.(II.12.) Kt. határozat 
A Kossuth úti Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye tanulói részére nyújtott tá-
mogatásról 

 
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjá-
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ban biztosított jogkörében eljárva 50.000,- Ft (azaz Ötvenezer forint) támogatást 
biztosít a Kossuth úti Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye tanulói részé-
re az idei március 15-ei műsor színvonalas lebonyolításához és az annak részeként 
bemutatandó Palotás tánchoz. 
A támogatás nyújtásáról megállapodás jön létre, mely tartalmazza annak elszámo-
lási kötelezettségét is. 
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András Polgármestert a megállapodás 
aláírására, 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. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
6. Somodi József tagintézmény-vezető 

 
TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a 2015. évi kistérségi Startmunka program pályázathoz beszedési meg-
bízás benyújtásának engedélyezése 

 (írásban csatolva) 
 
Vincze László alpolgármester elmondja, ezzel kapcsolatban holnap délelőtt lesz egyeztetés 
Szolnokon a Munkaügyi Kirendeltségen. Megkérdezi van-e valakinek kérdése. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
 
25/2015.(II.12.) Kt. határozat 
a 2015. évi kistérségi Startmunka program pályázathoz beszedési megbízás benyújtásának 
engedélyezése 
 

         Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény által biztosított jog-
körében eljárva 

engedélyezi 

 

 

         Kunhegyes Város Önkormányzata 11745145-15410072-00000000 fizetési 
számlájára beszedési megbízás benyújtását a 2015. évi Start mintaprogram-
hoz kapcsolódó közfoglalkoztatásra irányuló pályázatokhoz kapcsolódóan – 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 
számlája javára. 
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     Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 
Szabó András polgármestert a felhatalmazó levél aláírására. 

 
 
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. Szabó Ildikó ügyintéző 
7. Irattár 

 
 
TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a kunhegyesi 2984/28 hrsz-ú ingatlan megvásárlásához 

 (írásban csatolva) 
 
Vincze László alpolgármester elmondja, az Összevont Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi 
a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, hogy az Összevont Bizottság az ülésen egyhangúan elfoga-
dásra javasolják a határozati javaslatot. 
 
Vincze László alpolgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése, véleménye. Miután 
kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a ha-
tározat javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
 
26/2015.(II.12.) Kt. határozat 
a kunhegyesi 2984/28 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 1. bekezdés1. pont-
ja szerinti településfejlesztési feladat ellátása jogkörében eljárva az alábbiak sze-
rint dönt: 

 
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja a Nagy 

Imre Csaba (an. Kovács Margit) 5340 Kunhegyes Kisfaludy utca 4/a alatti 
lakos tulajdonát képező Kunhegyes 2984/28 hrsz-ú szántó művelési ágú,  
1/1 tulajdoni illetőségű (Nagy Imre Csabáné szül. név: Kovács Margit 5340 
Kunhegyes Malom u.28 szám alatti lakos özvegyi jog illetőségű ) ingatlaná-
nak megvásárlását 235 500 Ft azaz kétszáz-harmincötezer-ötszáz Ft érték-
ben. 
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2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza 
Szabó András polgármestert az adásvételi szerződés aláírására 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Dr. K. Tóth András ügyvéd 
5. Nagy Imre Csaba (5340 Kunhegyes Kisfaludy utca 4/a 
6. Nagy Imre Csabáné 5340 Kunhegyes Malom utca 28. 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
9. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin pénzügyi csoportvezető 
10. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
11. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos 

 
 
15/1. NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a Belügyminisztérium pályázati felhívása önkormányzati tulajdonú, 
beépítésre szánt terület térítésmentes felajánlására börtön objektum létesítése céljá-
ból 

 (írásban csatolva) 
 
Vincze László alpolgármester elmondja, a Belügyminisztérium majdnem minden önkor-
mányzatnak kiküldte. Olvasható, hogy milyen feltételeket szabott, milyen terület, illetve az 
hogy 100%-ban önkormányzati tulajdon legyen, milyen paraméterek legyenek ivóvíz, vil-
lamos energia, földgáz kapacitás, milyen személyi feltételeknek kell megfelelni. Jelen pil-
lanatban az önkormányzat nem rendelkezik a kiírásnak megfelelő ingatlannal. Megkérdezi 
van-e valakinek kérdése, véleménye.  
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
27/2015.(II.12.) Kt. határozat 
a Belügyminisztérium pályázati felhívása önkormányzati tulajdonú, beépítésre szánt terület 
térítésmentes felajánlására börtön objektum létesítése céljából 
 

Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jog-
körében eljárva úgy dönt, hogy nem kíván pályázatot benyújtani a Belügyminisz-
térium felhívására, mivel nem rendelkezik a kiírásnak megfelelő ingatlannal. 

 
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 
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Vincze László alpolgármester további hozzászólás hiányában bejelenti, ezzel a képviselő-
testület a nyilvános ülésre tervezett munkáját elvégezte. Megköszöni a meghívott jelenlé-
vők ülésen való megjelenését.  
A képviselőtestület nyilvános ülését 14 óra 06 perckor bezárja.  
 

 
Kmf. 

 
 

Vincze László Dr. Pénzes Tímea  
alpolgármester  jegyző 


