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Jegyzőkönyv 

 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. október 13-án 
megtartott soron kívüli nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye:  Városháza nagy tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:  Szabó András polgármester elnökletével: 

Madarasi Imre, Magyar György, Metzinger Ferenc, Nagy Kál-
mán, Dr. Nagy Levente, Somodi József és Vincze László önkor-
mányzati képviselő 

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

nalka gazdasági osztályvezető, Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos, 
Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző, Fűtő Georgina hu-
mánpolitikai ügyintéző, Fábián-Major Anikó óvodavezető, Jóvér 
István a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagja, 
Richter Károlyné a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bi-
zottság tagja tanácskozási joggal meghívottak valamint Barta 
Zsanett jegyzőkönyvvezető 

 
 
Szabó András polgármester köszönti a soron kívüli képviselő-testület ülése határozatké-
pes, az ülésen nyolc önkormányzati képviselő megjelent. Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdol-
na képviselő igazoltan van távol. A képviselő-testület nyilvános ülését 15 óra 07 perckor 
megnyitja.  
 
 
Javasolja, hogy a meghívó szerint tárgyalják meg a napirendi pontokat. Kéri a napirendi 
pontok elfogadását. 
 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, nyolc igenlő 
szavazattal elfogadja. 
 
 
ELSŐ NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a Kunok Világtalálkozója Zárórendezvényének támogatására vonatkozó 
Támogatási szerződés megkötéséről 

(írásban csatolva) 
  
Szabó András polgármester 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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Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kiegészítése a határozati javaslat-
tal kapcsolatban. 
 
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy a támogatási szerződés melléklete egy inkasszós 
felhatalmazás, amelyről a rendelkezés nem került bele a testületi határozatba, kéri a képvi-
selő-testületet erre is adjon felhatalmazást a határozati javaslat elfogadásakor. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kiegészíteni valója. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a határozati javaslatot a szóban elmondott kiegészítéssel, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
 
170/2015.(X.13.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Kunok Világtalálkozója Zárórendezvényének támogatására vonatkozó Támogatási szer-
ződés megkötéséről 
 

1. Kunhegyes Városi Önkormányzat 2015. szeptember 25-26-án megrendezésre 
kerülő Kunok Világtalálkozó Zárórendezvény program költségeire támogatási 
kérelmet nyújtott be. 
 

2. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat a Kunok Világtalálkozó 
Zárórendezvény megszervezéséhez és lebonyolításához 2.000.000 Ft támogatás-
sal járul hozzá. 

 
3. Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi ön-

kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény által biztosított jogkörében 
eljárva  

 
engedélyezi 

 
Kunhegyes Város Önkormányzata 11745145-15410072 fizetési számlájára be-
szedési megbízás benyújtását a Kunok III. világtalálkozója rendezvénysorozat 
támogatásához kapcsolódóan a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 
számlája javára. 
 

4. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására valamint a szüksé-
ges teendők ellátására. 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető 
5. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 
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MÁSODIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a Kunhegyesi Egységes Sportegyesület (KESE) Labdarúgó Szakosztálya 
rendkívüli támogatási kérelméről 

(írásban csatolva) 
  
 
Szabó András polgármester 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, 2006 óta nem változott a sporttámogatás. Már az 
elmúlt évben is kértek a működéshez támogatást, kevesebb lett a szponzori támogatás és a 
költségek pedig nőttek. Megkérdezi van-e valakinek kiegészítése 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 nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 

 
 

171/2015.(X.13.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Kunhegyes Egységes Sportegyesület (KESE) Labdarúgó Szakosztálya rendkívüli támo-
gatási kérelméről 

 
Kunhegyes Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 15. pontja szerinti kötelezően el-
látandó feladatok alapján biztosított jogkörében eljárva Kunhegyes Egységes Sport-
egyesület (KESE) Labdarúgó Szakosztálya kérelmének helyt ad és az egyesületet 
2.500.000.- Ft, azaz kettőmillió-ötszázezer forint összegű rendkívüli támogatásban 
részesíti 2015. évi költségvetése terhére. 
 
A Képviselőtestület kötelezi az egyesületet, hogy a 42/2015. (III.24.) számú Kt. ha-
tározatban foglalt támogatási összeg elszámolásával egyidejűleg jelen támogatással 
is szabályszerűen számoljon el. 

A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a szükséges teendők 
ellátására, a támogatási összeg kiutalására.  

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Kunhegyesi Egységes Sportegyesület (KESE) Szabó György ügyvezető 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Bodó István főmunkatárs 
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HARMADIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0030 azonosító számú „Óvodafejlesztés 
Kunhegyes Város Óvodai Intézményében” című projekt keretében elrendelt visszafi-
zetési kötelezettségről 

(írásban csatolva) 
  
 
Szabó András polgármester elmondja, visszafizetési kötelezettségről szól. Sajnos hiba tör-
tént és ahhoz, hogy továbbra is tudjanak pályázni a városnak kell a felelősséget vállalni 
nagyrészt.  Reméli, hogy a felelősök a kárt folyamatban visszafogják fizetni, amit okoztak. 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése a határozati javaslattal kapcsolatban. 
 
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, már egy korábbi visszafizetési kötelezettséggel kap-
csolatban a képviselő-testület felhívta a figyelmét, hogy ebben indítson vizsgálatot. Az 
előző visszafizetési kötelezettséggel kapcsolatban még volna lehetőség tárgyalásra, ezzel 
kapcsolatban egyeztetés történt a projektmenedzsment céggel, ugye ezt is visszafizette az 
önkormányzat. Ez egy másik visszafizetési kötelezettség, ebben is vizsgálatot tartott, 
amely alapján állítja, hogy Takácsné Zelizi Mária ebben a kérdésben nem hibázott. Kifeje-
zetten az N&S Tanácsadó Kft. küldött neki ezzel kapcsolatos megbízási szerződés iratmin-
tákat és kifejezetten a cég volt az, aki ilyen jellegű jogviszony létesítésre adott utasítást. 
Emiatt a tanácsadó céggel felvette a kapcsolatot és elsőként a fele összegről kívánják elis-
merni a felelősségüket. Ezt követően pedig a visszafizetés kapcsán, ahol valószínűleg kö-
zös felelősség van, még tárgyalások folynak. Reméli, hogy a vizsgálatot követően tudja 
tájékoztatni a képviselő-testületet arról, hogy az ügy hogyan zárult le. 
 
Szabó András polgármester megköszöni a kiegészítést. Megkérdezi van-e valakinek kér-
dése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
172/2015.(X.13.) Kt. h a t á r o z a t, 
a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0030 azonosító számú „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város 
Óvodai Intézményében” című projekt keretében elrendelt visszafizetési kötelezettségről 

 
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény 13. § (1) 6. pontban foglalt rendelkezés alapján az alábbiak szerint dönt: 

 
1. Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a 

TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0030 számú „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város 
Óvodai Intézményében” című pályázat megvalósítása kapcsán elrendelt vissza-
fizetési kötelezettség és kamatai (1.288.702 Ft) teljesítését. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzata a követelés összegét a 2015. évi költségve-
tés terhére biztosítja azzal, hogy a kötelezettségre vonatkozó önkéntes teljesí-
tést elfogadja. 
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3. Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a szükséges feladatok elvégzésére. 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Konzorciumi partnerek 
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
4. Barta Ferenc aljegyző 
5. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
8. Takácsné Zelizi Mária projektmenedzser 
9. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos 

 
 
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés mezőőri álláshely meghirdetésére 

(írásban csatolva) 
  
Szabó András polgármester 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 megkérdezi van-e valakinek kérdése a határozati javaslattal 
kapcsolatban. 
 
Nagy Kálmán megkérdezi, hogy a törvény kötelez arra, hogy közalkalmazotti jogviszony-
ban kell alkalmazni. 
 
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy igen, csak akkor kapnak rá támogatást. 
 
Szabó András polgármester megköszöni a hozzászólásokat, megkérdezi van-e valakinek 
kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 

 
173/2015.(X.13.) Kt. h a t á r o z a t, 
mezőőri álláshely meghirdetésére 
 

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-ában biztosított jogkörében eljárva mezőőr 
munkakör betöltésére az alábbi tartalommal pályázatot ír ki: 
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A pályázatot meghirdető szerv neve: 
Kunhegyes Városi Önkormányzat 
5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. 
 
Betöltendő munkakör: 
Mezőőr. 
 
A munkakörében tartozó lényeges feladatok: 
Mezőőri feladatok ellátása az 1997. évi CLIX. törvény 23.§-a alapján, továbbá a 
munkaköri leírásban és az önkormányzat 13/2013. (X.30.) számú rendeletében fog-
laltak szerint. 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 3 hónap próbaidő kikötésével. 
 
A foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő. 
 
A munkavégzés helye: 
Kunhegyes (5340) külterülete a 13/2013. (X.30.) számú Önkormányzati rendelet 1.§-
a szerint. 
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

 
Pályázati feltételek: 

• befejezett általános iskolai végzettség 
• magyar állampolgárság 
• büntetlen előélet 
• Az 1997. évi CLIX törvényben meghatározott mezőőri vizsga megléte, vagy 

nyilatkozat arról, hogy a pályázó a tanfolyam elvégzését és a vizsga letételét 
vállalja. 

• érvényes „B” kategóriás jogosítvány 
• fegyvervizsga 

 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat (legalább 1-3 év) 
• szakmunkás képesítés (mezőgazdasági terület, vadász) 
• saját tulajdonú, megfelelő műszaki állapotú motorkerékpár vagy jármű  

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok: 

• Önéletrajz 
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
• iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata 
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Képviselőtestület a pályázatot nyilvá-

nos vagy zárt ülésen tárgyalja meg 
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• megismerhetési nyilatkozat (hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt sze-
mélyes adatok a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez, illetve betekin-
tésre jogosultak általi megismeréséhez) 

 
A munkakör betöltésének időpontja: 
2016. január 01. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2015. december 14.  
 
A pályázat benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak Kunhegyes Város Önkormányzata címére, Szabó András 
polgármester részére történő megküldésével (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni: „Pályázat mezőőri munkakör ellátására” 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 
2015. december 17.  
 
A pályázati kiírás közzétételének helye: 

• www.kunhegyes.hu 
• https://kozigallas.gov.hu 

 
Egyéb, lényeges információ: 
A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat érvénytelenné nyilvánítására. 
 
A Képviselőtestület felhatalmazza Barta Ferenc aljegyzőt a pályázati kiírás Nemzeti 
Közigazgatási Intézet elektronikus Közigazgatási Állásportál internetes oldalán tör-
ténő közzétételre. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Fűtő Georgina humánpolitikai ügyintéző 

 
 
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatallal 2013. január 31-én 
megkötött, a Kunhegyes, Kossuth Lajos utca 58. szám alatt lévő ingatlan üzemeltetése 
tárgyában létrejött megállapodás megszüntetéséről 

(írásban csatolva) 
  
 
Szabó András polgármester 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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Szabó András polgármester 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 nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
174/2015.(X.13.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatallal 2013. január 31-én megkötött, a Kun-
hegyes, Kossuth Lajos utca 58. szám alatt lévő ingatlan üzemeltetése tárgyában létrejött 
megállapodás megszüntetéséről 
 

Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján 

 
hozzájárul 

 
a Kunhegyes Város Önkormányzata és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormány-
hivatal között 2013. január 31-én megkötött, a Kunhegyes, Kossuth Lajos utca 58. 
szám alatt lévő ingatlan üzemeltetése tárgyában létrejött megállapodás közös meg-
egyezéssel történő megszüntetéséhez a határozathoz csatolt tartalommal. 
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó András 
polgármestert a megállapodás megszüntetésének aláírásához. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
4. Barta Ferenc aljegyző 
5. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 

 
 
Szabó András polgármester 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 17 perckor bezárja, zárt ülés keretében folytat-
ják a napirendi pontok tárgyalását. 
 
 

Kmf. 
 

Szabó András Dr. Pénzes Tímea  
polgármester jegyző  


