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Határozat 

száma 

 

Határozat tárgya Kódszám 

154/2015. az Integrált Településfejlesztési Stratégia Belügyminiszté-
rium szakmai megfelelőségi vizsgálata utáni végleges el-
fogadásához 

K7 

155/2015. a „Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis fejlesztés” 
című KEOP-1.3.0/09-11-2013-0056 azonosítószámú pro-
jekt keretében kötött Támogatási szerződés 3. számú mó-
dosítás jóváhagyásáról 

A15 

156/2015. Kunhegyes és Térsége Ikergyermekeiért Alapítvány Ala-
pító Okiratának módosításáról és egységes szerkezetének 
jóváhagyásáról 

L2 

157/2015. a Kunhegyesi Római Katolikus Egyházközség tulajdoná-
ban lévő plébániakertben kialakított sportudvar használa-
tára vonatkozó megállapodás-tervezet elfogadására 

Z1 

158/2015. a Kossuth L. u. 58. szám alatti Tancukrászda épület vonat-
kozásában kezdeményezett vagyonkezelési jog biztosítá-
sával kapcsolatos szándéknyilatkozat elfogadásáról 

Z1 

159/2015. a Kossuth L. u. 58. szám alatti Tancukrászda épület tetőja-
vítási munkálataihoz kivitelező kiválasztására 

Z1 

160/2015. a piactéri vásárcsarnok (431. hrsz.) emeleti üzlethelység 
bérleti szerződésének megkötéséről 

Z1 

161/2015. A Mihály Napi Sokadalom rendezvény költségeinek Mi-
niszterelnökség által történő finanszírozásáról  

Z1 

162/2015. A Mihály Napi Sokadalom rendezvényen a fúvós zenekar 
fellépéséhez szükséges szerződés megkötéséről 

Z1 
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163/2015. A Mihály Napi Sokadalom rendezvényen a Cimbaliband 
fellépéséhez szükséges szerződés megkötéséről 

Z1 

164/2015. Kunhegyesi Képeslapsorozat megjelentetéséről Z1 
165/2015. Nász István (5340 Kunhegyes, Besenyő utca 7.) munka-

helyteremtő beruházáshoz szükséges 3303/10. hrsz-ú terü-
let bérleti szerződésének a megkötéséről 

D7 

166/2015. Kunhegyes Város Önkormányzata és az ASTRA S.A. Biz-
tosító között létrejött vagyonbiztosítási szerződés közös 
megegyezéssel történő megszüntetéséről és új szerződés 
megkötéséről 

D7 
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Jegyzőkönyv 

 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. szeptember 10-
én megtartott soron következő nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye:  Városháza nagy tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:  Szabó András polgármester elnökletével: 

Magyar György, Metzinger Ferenc, Nagy Kálmán, Dr. Nagy Le-
vente, Somodi József és Vincze László önkormányzati képviselő 

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

nalka gazdasági osztályvezető, Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos, 
Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző, Tokai Lajos őrspa-
rancsnok, Agócs Ferenc, Koltavári Attila plébános tanácskozási 
joggal meghívottak valamint Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető 

 
 
 
Szabó András polgármester szabadsága miatt, megkéri Vincze László alpolgármestert ve-
zesse le az ülést. 
 
 
Vincze László alpolgármester köszönti a soron következő képviselő-testület ülése határo-
zatképes, az ülésen hat önkormányzati képviselő megjelent. Madarasi Imre és Dr. Prágerné 
Dr. Kádár Magdolna képviselők igazoltan vannak távol. Nagy Kálmán képviselő urat vár-
ják, később fog érkezni az ülésre. A képviselő-testület nyilvános ülését 15 óra 00 perckor 
megnyitja.  
 
 
Javasolja, hogy a meghívó szerint tárgyalják meg a napirendi pontokat, tehát tizenhárom 
napirendi pont kerüljön megtárgyalásra. Kéri a napirendi pontok elfogadását. 
 
 
A képviselőtestület jelenlévő hat tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, hat igenlő szava-
zattal elfogadja. 
 
 
Vincze László alpolgármester átadja a szót a megjelenteknek, amennyiben kérdések illetve 
interpellációk vannak, tegyék meg. 
 
 
Interpelláció hiányában, javasolja, kezdjék el megtárgyalni a napirendi pontokat. 
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ELSŐ NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés az Integrált Településfejlesztési Stratégia Belügyminisztérium szakmai 
megfelelőségi vizsgálata utáni végleges elfogadásához 

(írásban csatolva) 
  
 
 
Vincze László alpolgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhan-
gúan elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  
 
Vincze László alpolgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése a határozati javaslattal 
kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igenlő szavazattal el-
fogadja a következő határozatával: 
 
 
154/2015.(IX.10.) Kt. h a t á r o z a t, 
az Integrált Településfejlesztési Stratégia Belügyminisztérium szakmai megfelelőségi 
vizsgálata utáni végleges elfogadásához 
 

Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §  (1) bekezdés 1. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint dönt: 

 
1. Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyban kötött 

Együttműködési Megállapodás IV. 11. pontja alapján a Belügyminisztérium 
által szakmailag megfelelőnek ítélt településfejlesztési dokumentumot, 
Kunhegyes Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját, véglegesen 
jóváhagyja. 
 

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

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Belügyminiszteérium Támogatás-koordinációs Főosztály, 1051 Budapest, József 

Attila u. 2-4. „TKFO ITS Projekt” 
5. ITS Konzorcium TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft. 1133 Budapest, Váci út 

76. 3. em. 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
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8. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
9. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
10. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos 

 
 
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a  „Kunhegyes vízminőség- javítás és vízbázis fejlesztés” című KEOP-
1.3.0/09-11-2013-0056 azonosítószámú projekt Támogatási Szerződésnek módosításá-
hoz 

(írásban csatolva) 
  
 
Vincze László alpolgármester elmondja, az előterjesztésben olvasható, hogy határidő kito-
lásról van szó, amelyet a kivitelező kért, legkésőbb november 19-ig kell elkészülnie. Meg-
kérdezi van-e valakinek kérdése a határozati javaslattal kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igenlő szavazattal el-
fogadja a következő határozatával: 
 
 
155/2015.(IX.10.) Kt. h a t á r o z a t, 
a „Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis fejlesztés” című KEOP-1.3.0/09-11-2013-
0056 azonosítószámú projekt keretében kötött Támogatási szerződés 3. számú módosítás 
jóváhagyásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §  (1) bekezdés 11. pontjában 
biztosított jogkörében eljárva az alábbiak szerint dönt: 
 
2.1. A „Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis fejlesztés” című KEOP-

1.3.0/09-11-2013-0056 azonosítószámú projekt keretében aláírt Támogatási 
szerződés 3-as számú módosítását az 1-es és az előlegigénylés iránti kérelem 
benyújtását a 2-es számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 
 

2.2. Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a Támogatási szerződés 3-as számú módosításának 
aláírására és 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. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
6. SADE-Magyarország Kft. 1117 Budapest, Budafoki út 72-74. 
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7. Opus-Team 4028 Debrecen Nyíl utca 46. 
8. Mátrix Audit Kft. 4032 Debrecen, Poroszlay u. 27. 
9. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos 

 
 
 
HARMADIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés Kunhegyes és Térsége Ikergyermekekért Alapítvány Alapító Okiratá-
nak módosítására 

(írásban csatolva) 
  
 
Vincze László alpolgármester elmondja, azért van rá szükség, mert az alapítványnak a 
közhasznúsága megszűnt és így az alapító okiratot is ennek megfelelően kell módosítani. 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése a határozati javaslattal kapcsolatban. 
 
Barta Ferenc aljegyző elmondja, hogy a kuratóriumban egy fő szerepcsere van Nagy 
Zsoltné nem vállalta, helyette Lengyel Lilla vállalta a tagságot. 
 
Vincze László megköszöni a kiegészítést. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előter-
jesztéssel kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igenlő szavazattal el-
fogadja a következő határozatával: 
 
156/2015.(IX.10.) Kt. h a t á r o z a t, 
Kunhegyes és Térsége Ikergyermekeiért Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról és 
egységes szerkezetének jóváhagyásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek bírósá-
gi nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi 
CLXXXI. törvény 53. § (1) bekezdése alapján, mint alapító a „Kunhegyes és Térsége 
Ikergyermekeiért Alapítvány alapító okiratának az időközbeni módosításokkal 2014. 
május 08-án egységes szerkezetbe foglalt és jóváhagyott szövege módosítását hatá-
rozta el az alábbiak szerint: 

 
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Kunhegyes és Térsége Ikergyermekeiért Alapítvány létesítő okiratának 
módosítását a határozat 1. melléklete, a változásokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetben foglalt alapító 
okirat aláírására, továbbá felkéri a módosítás átvezetése érdekében a szükséges 
intézkedések megtételére. 
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Határidő: határozat elfogadását követő hatvan napon belül 
Felelős: Szabó András polgármester 
 
Végrehajtást végzi: Barta Ferenc aljegyző 
A határozat melléklete: 

- Alapító Okirat módosítás 
- Alapító Okirat egységes szerkezetben  

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző  
3. Koczó Eszter a Kunhegyes és Térsége Ikergyermekeiért Alapítvány Kuratórium 

elnöke, Kunhegyes, Gyepszél u. 39. 
4. Szolnoki Törvényszék 5000 Szolnok, Kossuth út 1. 
5. Képviselőtestület tagjai 
6. Barta Ferenc aljegyző 

 
 
 
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a Kunhegyesi Római Katolikus Egyházközség tulajdonában lévő plébá-
niakertben kialakított sportudvar használatára vonatkozó megállapodás-tervezet el-
fogadására 

(írásban csatolva) 
  
 
Vincze László alpolgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhan-
gúan elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
 
Vincze László alpolgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése a határozati javaslattal 
kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igenlő szavazattal el-
fogadja a következő határozatával: 
 
157/2015.(IX.10.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Kunhegyesi Római Katolikus Egyházközség tulajdonában lévő plébániakertben kialakí-
tott sportudvar használatára vonatkozó megállapodás-tervezet elfogadására 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 107. § - ban biztosított jogkörében eljárva, figye-
lemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdése 
szerinti működtetői jogállásra az alábbiak szerint dönt: 
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1. Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete támogatja a Kunhegyesi 
Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola Dózsa György Úti 
tagintézménye kezdeményezésére kialakított sportudvar további működését. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzata kezdeményezi a Kunhegyesi Római Kato-
likus Egyházközség tulajdonában lévő 2276 hrsz-ú, természetben a Dózsa 
György u. 40. szám alatt található ingatlanon belül a plébániakertben kialakí-
tott sportudvar használatára vonatkozó megállapodás megkötését. 
 

3. A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a mellékelt 
megállapodás-tervezet egyeztetésére, és azt követő aláírására. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Kunhegyesi Római Katolikus Egyházközség képviseletében Agócs Ferenc 

(agocsferenc69@gmail.com) 
5. Koltavári Attila Plébános Úr (koltavariattila@gmail.com) 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 

 
 
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a Kossuth L. u. 58. szám alatti Tancukrászda épület vonatkozásában 
kezdeményezett vagyonkezelési jog biztosításával kapcsolatos szándéknyilatkozat el-
fogadásáról 

(írásban csatolva) 
  
 
Vincze László alpolgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhan-
gúan elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Elmondja, hogy Pardi Sándor a Karcagi 
Szakképzési Centrum igazgatója arról tájékoztatta, hogy a vagyonkezelői jog és a működ-
tetés is átkerül, tehát bármilyen felújítás lesz ezek után, az már mind az NGM feladata lesz.  
 
Vincze László alpolgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése a határozati javaslattal 
kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igenlő szavazattal el-
fogadja a következő határozatával: 
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158/2015.(IX.10.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Kossuth L. u. 58. szám alatti Tancukrászda épület vonatkozásában kezdeményezett va-
gyonkezelési jog biztosításával kapcsolatos szándéknyilatkozat elfogadásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §- ban biztosított jogkörében eljárva, figyelem-
mel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76. § (5) bekezdés a) 
pontjára, az önkormányzat tulajdonában lévő, 435 hrsz-ú, természetben a Kossuth 
Lajos u. 58. szám alatti ingatlanon belül elhelyezkedő tankonyha és tancukrászda 
épülete kapcsán kifejezi szándékát, hogy az a jövőben is a Nagy László Szakképző 
Iskola, Gimnázium és Kollégium intézmény szakmai oktatói feladatainak ellátását 
szolgálja és ennek érdekében támogatja a Karcagi Szakképzési Centrum részére in-
gyenes vagyonkezelői jog biztosítását. 

 

Kunhegyes Város Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a 
vagyonkezelési szerződés előkészítésére vonatkozó egyeztetés lebonyolítására. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Pardi Sándor Karcagi Szakképzési Centrum Főigazgatója 
5. Metzinger Ferenc a Karcagi Szakképzési Centrum Nagy László Szakképző Iskolája, 

Gimnáziuma és Kollégiuma tagintézmény-vezetője 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 

 
 
 
 
HATODIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a Kossuth L. u. 58. szám alatti Tancukrászda épület tetőjavítási munká-
lataihoz kivitelező kiválasztására 

 (írásban csatolva) 
  
 
Vincze László alpolgármester elmondja, ez már öt éves probléma, amely húzódott, a tető-
szerkezet megrongálódott és beázik, mivel ott képzés folyik, így meg kell javítani. A leg-
kedvezőbb árajánlat a 4ÉK Kft. adta. Megkérdezi van-e valakinek kérdése a határozati ja-
vaslattal kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
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A képviselő-testület jelenlévő hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igenlő szavazattal el-
fogadja a következő határozatával: 
 
159/2015.(IX.10.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Kossuth L. u. 58. szám alatti Tancukrászda épület tetőjavítási munkálataihoz kivitelező 
kiválasztására 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szó-
ló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §- ban biztosított jogkörében eljárva az 
önkormányzati tulajdonban lévő Tancukrászda épülete tetőjavítási munkálatai 
elvégzésére a  
 

4ÉK Kft. (5340 Kunhegyes, Toldi m. u. 9/a.) 
 
gazdasági társaság árajánlatát fogadja el. 

A munkálatok bruttó költsége: 3.321.356.- Ft. 

 

A javítási munkálatok költségét Kunhegyes Város 2015. évi költségvetéséből 
biztosítja. 

 

Kunhegyes Város Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgármestert 
a vállalkozói szerződés aláírására. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Ajánlattevők 
5. Metzinger Ferenc a Karcagi Szakképzési Centrum Nagy László  
6. Szakképző Iskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma tagintézményvezetője 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
9. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 

 
 
 
HETEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a piactéri vásárcsarnok (431. hrsz.) emeleti üzlethelység bérleti szerző-
désének újrakötéséről 

(írásban csatolva) 
  
Vincze László alpolgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhan-
gúan elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  
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Vincze László alpolgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése a határozati javaslattal 
kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igenlő szavazattal el-
fogadja a következő határozatával: 
 
160/2015.(IX.10.) Kt. h a t á r o z a t, 
a piactéri vásárcsarnok (431. hrsz.) emeleti üzlethelység bérleti szerződésének megkötésé-
ről 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jog-
körében eljárva a piactéri vásárcsarnok emeleti üzlethelység bérbeadásáról az 
alábbi döntést hozza: 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata a helységet az „Abádszalók-Kunhegyes közös 
szennyvízelvezetési és tisztítási projekt” (azonosító KEOP-1.2.0/2F/09-2010-
0076) pályázathoz kapcsolódóan a nyertes cégnek az OPUS TEAM Tanácsadó 
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4028 Debrecen, Nyíl utca 46.) részére 
1.000 Ft + ÁFA/hó + közüzemi díjak bérleti díjért projekt várható megvalósulásá-
nak napjáig 2015. október 31. napjáig bérbe adja.  
 
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó András 
polgármestert a fentieknek megfelelően a bérleti szerződés megkötésére. 

 
 
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. OPUS-TEAM Kft. (4028 Debrecen, Nyíl utca 46.) 
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 

 
 
 
NYOLCADIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a Mihály Napi Sokadalom rendezvény költségeinek Miniszterelnökség 
által történő finanszírozásáról 

(írásban csatolva) 
  
15 óra 14 perckor megérkezik Nagy Kálmán képviselő a képviselő-testület ülésére, így a 
képviselők száma hét főre változott. 
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Vincze László alpolgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhan-
gúan elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  
 
Vincze László alpolgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése a határozati javaslattal 
kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal el-
fogadja a következő határozatával: 
 
161/2015.(IX.10.) Kt. h a t á r o z a t, 
A Mihály Napi Sokadalom rendezvény költségeinek Miniszterelnökség által történő finan-
szírozásáról  
 

1. Kunhegyes Városi Önkormányzat 2015. szeptember 26-27-én megrendezésre 
kerülő Mihály Napi Sokadalom rendezvénye költségeire finanszírozási kérelmet 
nyújtott be. 
 

2. A Miniszterelnökség a Mihály Napi Sokadalom rendezvény megszervezéséhez 
és lebonyolításához 3.344.839 Ft finanszírozással járul hozzá. 
 

3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására. 

 
Erről értesülnek: 

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

mény igazgatója 
6. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 

 
 
KILENCEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a Mihály Napi Sokadalom rendezvényen a fúvós zenekar fellépéséhez 
szükséges szerződés megkötéséről 

(írásban csatolva) 
  
 
Vincze László alpolgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
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Magyar György elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a határozati javaslatot, hogy a Hevesi 
Fúvós Együttessel kössenek szerződést.  
 
Vincze László alpolgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése a határozati javaslattal 
kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal el-
fogadja a következő határozatával: 
 
162/2015.(IX.10.) Kt. h a t á r o z a t, 
A Mihály Napi Sokadalom rendezvényen a fúvós zenekar fellépéséhez szükséges szerző-
dés megkötéséről 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 7. 
pontjában kapott felhatalmazás alapján a fúvós zenekar felvonulása és a térzene 
megtartására a Hevesi Fúvós Együttessel (3360 Heves Bem J. út. 2/B.) köt 
szerződést.   
 

2. A fellépés díja: nettó 250.000 Ft + 0 Ft ÁFA, mindösszesen bruttó 250.000 Ft, 
amelyet az Önkormányzat a 2015. évi költségvetés rendezvény kerete terhére 
biztosít. 
 

3. Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert a 
szükséges dokumentumok aláírására, a szerződés megkötésére. 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető 
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin csoportvezető 
6. Szentpéteriné Lévai Mária, Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intéz-

mény igazgatója 
7. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 

 
 
TIZEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a Mihály Napi Sokadalom rendezvényen a Cimbaliband fellépéséhez 
szükséges szerződés megkötéséről 

(írásban csatolva) 
  
 
Vincze László alpolgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
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Magyar György elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a határozati javaslatot, hogy a 
Cimbaliband zenei társulattal kössenek szerződést. 
 
Vincze László alpolgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése a határozati javaslattal 
kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal el-
fogadja a következő határozatával: 
 
 
163/2015.(IX.10.) Kt. h a t á r o z a t, 
A Mihály Napi Sokadalom rendezvényen a Cimbaliband fellépéséhez szükséges szerződés 
megkötéséről 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 7. pontjá-
ban kapott felhatalmazás alapján a népzenei koncert megtartására a Cimbaliband 
Zenei Társulat képviselőjével Unger Balázs vállalkozóval köt szerződést.   

 
2. A fellépések díja: nettó 300.000 Ft + 81.000 Ft (27 % ÁFA), mindösszesen bruttó 

381.000 Ft, amelyet az Önkormányzat a 2015. évi költségvetés rendezvény kerete 
terhére biztosít. 

 
3. Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert a 

szükséges dokumentumok aláírására, a szerződés megkötésére. 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető 
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin csoportvezető 
6. Szentpéteriné Lévai Mária, Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intéz-

mény igazgatója 
7. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 

 
 
TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a Kunhegyesi Képeslapsorozat megjelentetéséről 

(írásban csatolva) 
  
 
Vincze László alpolgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
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Magyar György elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a határozati javaslatot, hogy a Rózsa és 
Társa Nyomdaipari Bt.-vel kössenek szerződést. 
 
Vincze László alpolgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése a határozati javaslattal 
kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal el-
fogadja a következő határozatával: 
 
 
164/2015.(IX.10.) Kt. h a t á r o z a t, 
Kunhegyesi Képeslapsorozat megjelentetéséről 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 7. 
pontjában kapott felhatalmazás alapján – település nevezettességeit, látnivalóit 
bemutató képeslaptömb kiadványt megjelenteti. 

 
2. Kunhegyes Város Önkormányzata a Rózsa és Társa Nyomdaipari Szolgáltató és 

Kereskedelmi Bt.-től vásárolja meg a képeslaptömb kiadványt az alábbiak sze-
rint: 

 
 
 
 
 
  
   

 
 
 
 
Nettó ár:  290.000 Ft 

 ÁFA:         78.300 Ft 
 Bruttó ár: 368.300 Ft 
 

3. Kunhegyes Város Önkormányzata a képeslaptömb beszerzésének értékét bruttó 
368.300 Ft összeget, azaz mindösszesen háromszázhatvannyolcezer-háromszáz 
Ft-ot az Önkormányzat a 2015. évi költségvetés rendezvény kerete terhére bizto-
sít. 

 
4. Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert a 

szükséges teendők ellátására. 
 
 

 Mennyiség 
Képeslapsorozat/tömbösítve 
Méret: 230X105mm 2 oldal  
Anyag: képeslapkarton 250g/m2 
Oldal: 20 lap – 40 oldal 
Szerkesztés: grafika készítése, nyomdai elő-
készítés 
Nyomás: 4+1 szín color 
Kötészet: perforálás, tömbösítés, tűzés, vágás 

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

mény igazgatója 
6. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 

 
 
TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés Nász István (5340 Kunhegyes, Besenyő utca 7.) munkahelyteremtő be-
ruházásához szükséges 3303/10. hrsz-ú terület bérleti szerződésének a megkötéséről 

(írásban csatolva) 
 
 

Vincze László alpolgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhan-
gúan elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy nagyon fontos a létszámbővítés. 
 
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy még az is aggálya, hogy magánszemélyként ad-
ta be a kérelmét, ezt pontosítani kellene. 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy akkor kérjék meg, hogy pontosítsa, hogy ho-
gyan kívánja benyújtani magánszemélyként vagy vállalkozóként, illetve a határidőn is mó-
dosítsanak, a határidőn 2016. december 31-re valósuljon meg a beruházás és a jelenlegi 
munkavállalóinak a létszámát plusz 10 fővel kell bővíteni. 
 
Vincze László alpolgármester javasolja, hogy polgármester úr kiegészítésével fogadják el 
a határozatot. Megkérdezi van-e valakinek kérdése a határozati javaslattal kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal el-
fogadja a következő határozatával: 

 
 
165/2015.(IX.10.) Kt. h a t á r o z a t, 
Nász István (5340 Kunhegyes, Besenyő utca 7.) munkahelyteremtő beruházáshoz szüksé-
ges 3303/10. hrsz-ú terület bérleti szerződésének a megkötéséről 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve az ön-
kormányzat vagyonáról szóló 22/2004.(V.01.) rendelet előírásait – az alábbiak szerint 
dönt: 
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1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Nász Ist-

ván (5340 Kunhegyes, Besenyő utca 7.) munkahelyteremtő beruházási szándé-
kát, és Kunhegyes Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező kun-
hegyesi belterületi 

- 3303/10. hrsz-ú 10.000 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű 
ingatlant faipari tevékenység folytatásához, kis és nagykereskedelmi te-
vékenység bonyolítása, fenyő fűrészáru értékesítése, valamint fűrész-
üzem létesítésére értékesíti, azzal a kiegészítéssel, hogy beadványa ke-
rüljön pontosításra, hogy magánszemélyként vagy cégként kívánja meg-
vásárolni a területet, 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ingatlan vételárát 
1.- Ft/m2, összesen: 10.000,- Ft, azaz: Tízezer forint összegben állapítja meg, 
tekintettel arra, hogy az ingatlanon tervezett beruházás megvalósulása esetén 
legalább 10 fő részére munkahelyet létesít, vagyis a jelenlegi munkavállalóinak 
a számát plusz 10 fővel növeli. 
 

3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ingatlan tekinte-
tében a Ptk. Hatodik Könyv 224. és 226. §-a alapján visszavásárlási jog érvé-
nyesítését írja elő az alábbi esetekre: 

- amennyiben a beruházás megvalósítása 2016. december 31. napjáig nem 
kezdődik meg, 

- amennyiben tervezett beruházást nem vagy nem a képviselő-testületi 
határozatnak megfelelő módon valósítja meg, különös tekintettel a 
munkahelyteremtésre 
 

4. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a fentiekkel kapcsolatos teendők elvégzésére, az adásvé-
teli szerződés aláírására. 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Nász István (5340 Kunhegyes, Besenyő utca 7.) 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
8. Irattár 

 
 
TIZENHARMADIKNAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata és az ASTRA S.A. Biztosító között 
létrejött vagyonbiztosítási szerződés felmondásáról és új szerződés megkötéséről 

(írásban csatolva) 
 
Vincze László alpolgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
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Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhan-
gúan elfogadásra javasolja a határozati javaslatot, azzal a módosítással, hogy a szerződés 
közös megegyezéssel kerül megszüntetésre és az ALLIANZ Hungária Biztosító Zrt. 2. vál-
tozata a legkedvezőbb ajánlat, amelyet október 1-től 3 évre köt az önkormányzat. 
 
Vincze László alpolgármester elmondja, hogy az ASTRA Biztosító működését felfüggesz-
tették és vagyonbiztosítás nélkül nem maradhat az önkormányzat. Több biztosító társaság-
tól kértek ajánlatot és az ALLIANZ biztosító 3. ajánlata volt a legkedvezőbb. Megkérdezi 
van-e valakinek kérdése a határozati javaslattal kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal el-
fogadja a következő határozatával: 
 
166/2015.(IX.10.) Kt. h a t á r o z a t, 
Kunhegyes Város Önkormányzata és az ASTRA S.A. Biztosító között létrejött vagyonbiz-
tosítási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről és új szerződés megköté-
séről 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jog-
körében eljárva az önkormányzat vagyon- és felelősségbiztosítására vonatkozó 
ASTRA S.A. Biztosítóval kötött szerződését 2015. szeptember 30. napjával közös 
megegyezéssel megszünteti. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ALLIANZ Hungária 
Biztosító Zrt. ajánlatát fogadja el az alábbiak szerint: 

- az éves díj mértéke 1.632.707,- Ft, 
- a szerződés időtartama: 2015. október 1 napjától 3 év határozott idő 

 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a felmondás megküldésére és a szerződés aláírására, illetve 
a szükséges feladatok 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. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
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Vincze László alpolgármester megkérdezi van-e valakinek bejelenteni valója. Hozzászólás 
hiányában bejelenti, ezzel a képviselő-testület a nyilvános ülésre tervezett munkáját elvé-
gezte. Megköszöni a meghívott jelenlévők ülésen való megjelenését.  
A képviselő-testület nyilvános ülését 15 óra 23 perckor bezárja, zárt ülés keretében folytat-
ják a napirendi pontok tárgyalását. 
 
 

Kmf. 
 
 

Vincze László Dr. Pénzes Tímea  
alpolgármester jegyző 
  


