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Jegyzőkönyv 

 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. június 08-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, Dr. Bánfi Zsu-

zsanna megbízott járási hivatalvezető, Szoboszlai Hajnalka gaz-
dasági osztályvezető, Répászky Gabriella vezető-főtanácsos, 
Szirmai József, Suki Lászlóné a Kunhegyesi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke, Suki Julianna a Kunhegyesi Roma Nemze-
tiségi Önkormányzat elnökhelyettese tanácskozási joggal meghí-
vottak valamint Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető 

 
 
Szabó András polgármester külön köszönti Dr. Bánfi Zsuzsannát a Kunhegyesi Járási Hi-
vatal megbízott vezető helyettesét, köszönti a soron kívüli képviselő-testületi ülésen meg-
jelenteket.  
Az ülés határozatképes, hét önkormányzati képviselő megjelent. Dr. Nagy Levente képvi-
selő később fog érkezni az ülésre. Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna képviselő igazoltan 
van távol. 
 
A képviselő-testület soron kívüli nyilvános ülését 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. 
 
 
ELSŐ NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés az R-04 Kunhegyes Postagalambsport Civil Társaság támogatásáról 

(írásban csatolva) 
  
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
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Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja az R-04 Kunhegyes Postagalambsport Civil 
Társaság 100.000,- Ft összegű támogatását. 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy az R-04 Postagalambsport Egyesület meg-
szűnt, így sporttámogatást nem tud az önkormányzat nyújtani. Az R-04 Postagalambsport 
Civil Társaság május 25-én levélben megkereste az önkormányzatot, melyben kéri az ön-
kormányzat támogatását. Nagyon sok mindent tettek a városért és a rendezvényeken is 
részt vesznek. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy támogassák az R-04 Postagalamb-
sport Egyesületet 100.000,- Ft-tal. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel 
kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal el-
fogadja a következő határozatával: 
 
 
123/2016.(VI.08.) Kt. h a t á r o z a t 
R-04 Kunhegyes Postagalambsport Civil Társaság támogatásáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az R-04 Kunhegyes 
Postagalambsport Civil Társaság (Szirmai József 5340 Kunhegyes, Dózsa Gy. u. 
6.) részére 
 

100.000,- Ft összegű támogatást nyújt 
 
a 2016. évi költségvetése terhére postagalamb versenyeken, postagalamb 
kiállításon, valamint kiemelt városi rendezvényen való részvétel megvalósítása 
céljából. 
 
A támogatás utófinanszírozású, kifizetése készpénzben, Kunhegyes Város 
Önkormányzat (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.) részére kiállított számlák 
alapján történik a támogatási célok megvalósítását követően 2016. december 31-
ig. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András Kunhegyes Város Polgármesterét, hogy a 14/2015.(V.27.) önkormányzati 
rendelet szerint készült szerződést aláírja. 

 
 
Erről értesülnek:  

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Szirmai József (5340 Kunhegyes, Dózsa Gy. u. 6.) 
4. Barta Ferenc aljegyző 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
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7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
8. Irattár 

 
 
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Kunhegyesi Kossuth Iskola Diákönkormányzata támogatásáról 

 (írásban csatolva) 
  
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság meg-
tárgyalta, a képviselő-testületnek egyhangúan elfogadásra javasolja, hogy a diákönkor-
mányzatnak 50.000,- Ft támogatást nyújtsanak. 
 
Szabó András polgármester elmondja, megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesz-
téssel kapcsolatban. 
 
Somodi József képviselő bejelenti személyes érintettségét és kéri a szavazásból zárják ki.  
 
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy Somodi József képviselő 
érintettségére tekintettel a szavazás alóli felmentését fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot hat igenlő szavazattal – minősített több-
séggel – egy tartózkodás mellett elfogadja a következő határozatával: 
 
124/2016.(VI.08.) Kt. h a t á r o z a t 
Somodi József képviselő személyes érintettsége alapján döntésből való kizárásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányza-
tokról szóló, többszörösen módosított 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) 
bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva  

Somodi József képviselőt 

a 2016. június 08-ai nyilvános ülés 2.) napirendi pontja: Előterjesztés Kunhe-
gyesi Kossuth Iskola Diákönkormányzata támogatásáról – vonatkozásában 
személyes érintettség kapcsán a  

döntéshozatalból kizárja. 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Képviselőtestület tagjai 
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15 óra 04 perckor megérkezik a képviselő-testület ülésére Dr. Nagy Levente képviselő, így 
a képviselő-testület létszáma nyolc főre változik. 
 
 
Szabó András polgármester kéri, hogy aki elfogadja a bizottság javaslatát a Kunhegyesi 
Kossuth Iskola Diákönkormányzata támogatásával kapcsolatban, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot hét igenlő szavazattal – miután So-
modi József képviselő érintettség miatt a szavazásból kizárt, nem szavazott – a bizottság 
javaslatát a Kunhegyesi Kossuth Iskola Diákönkormányzata támogatásával kapcsolatban 
elfogadja a következő határozattal: 
 
 
125/2016.(VI.08.) Kt. h a t á r o z a t 
Kunhegyesi Kossuth Iskola Diákönkormányzata támogatásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kunhegyesi Kossuth 
Iskola Diákönkormányzata (képviseli: Somodi József DÖK elnök, 5340 
Kunhegyes, Kossuth L. u. 43.) részére 
 

50.000,- Ft összegű támogatást nyújt 
 
a 2016. évi költségvetése terhére kimagasló teljesítményű 8. osztályos diákok 
arany medállal történő megjutalmazása céljából. 
 
A támogatás folyósítása egy összegben megtörtént. 
 
A támogatás folyósításának feltétele a Kunhegyesi Kossuth Iskola 
Diákönkormányzata 2015. évi beszámolója az egyesülési jogról, a közhasznúsági 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. tv. 30. § szerinti letétbe helyezésének igazolása. 
 
A támogatás felhasználását igazolni kell. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagosan 
felhatalmazza Szabó András polgármestert a 14/2015.(V.27.) önkormányzati 
rendelet szerint készült támogatási szerződés aláírására. 

 
 
Erről értesülnek:  

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Kunhegyesi Kossuth Iskola Diákönkormányzata (5340 Kunhegyes, Kossuth u. 43.) 
4. Barta Ferenc aljegyző 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
8. Irattár 
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HARMADIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a TOP-4.1.1-15 azonosító számú felhívásra „Fogorvosi rendelő kialakí-
tása Kunhegyesen” címen pályázat benyújtásáról 

 (írásbeli) 
 
 

Szabó András polgármester elmondja, a korábban Fogászati Orvosi Rendelőként is funk-
cionált épület a Magyar Állam tulajdonába került, így a fogászat további működése az in-
gatlanban nem lehetséges. Az önkormányzat tulajdonában van olyan ingatlan a Kossuth L. 
u. 55. szám alatt, amely alkalmas lenne új fogászati rendelő kialakítására. Viszont az épület 
jelenlegi állapota és funkciója miatt, szükséges az épület komplex átalakítása. Lehetőség 
van pályázat útján fogorvosi rendelő kialakítására. A pályázat 100 %-ban támogatható 
költségvetése bruttó 109.417.321,- Ft. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesz-
téssel kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
 
126/2016.(VI.08.) Kt. h a t á r o z a t 
a TOP-4.1.1-15 azonosító számú felhívásra „Fogorvosi rendelő kialakítása Kunhegyesen” 
címen pályázat benyújtásáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 4. 
pontjában biztosított jogkörében eljárva a „Fogorvosi rendelő kialakítása 
Kunhegyesen” címen benyújtott pályázathoz bruttó 109.417.321,- Ft költséggel 
utólagosan hozzájárul. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert 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. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
6. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos 
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NEGYEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a TOP-4.1.1-15 azonosító számú felhívásra „Fogorvosi rendelő kialakí-
tása Kunhegyesen” címen benyújtott pályázathoz szükséges terv készítésére tervező 
meghívásához 

 (írásbeli) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, a TOP-3.2.1-15 azonosító számú felhívásra benyúj-
tott pályázathoz a tervezési feladatok ellátására javasolja, hogy a következő cégektől kérje-
nek ajánlatot Archilak Mérnöki Szolgáltató Kft., VATUKO Kft., és a KSK Mérnöki Vál-
lalkozási Iroda Kft.-től. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolat-
ban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
 
127/2016.(VI.08.) Kt. h a t á r o z a t 
a TOP-4.1.1-15 azonosító számú felhívásra „Fogorvosi rendelő kialakítása Kunhegyesen” 
címen benyújtott pályázathoz szükséges terv készítésére tervező meghívásához 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4 pontban 
biztosított jogkörében eljárva a „Fogorvosi rendelő kialakítása Kunhegyesen” címen 
benyújtott pályázathoz szükséges engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére az alábbi 
cégeket kéri fel ajánlattételre: 
 

1. Archilak Mérnöki Szolgáltató Kft. – Horváth Ferenc (5000 Szolnok, Csokonai 
út 96. 2/2) archilag@gmail.com  

2. VATUKO Kft. 2740 Abony, Vasút u. 56. vatuko@gmail.com 

3. KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. 5000 Szolnok, Tiszaliget 9688 hrsz. 
ksk@ksk.hu  

 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó András 
polgármestert 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. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
6. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos 
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ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 
törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 3. pont a), b) és c) pon-
tok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyúj-
tott „Kunhegyesi belterületi utak lefedése” című pályázathoz 

(írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja, belterületi utak lefedésére van lehetőség pályázat 
keretében. A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető, maxi-
mális mértéke a pályázó adóerő-képessége alapján Kunhegyes Város Önkormányzatának 
esetében 85 %, de maximum 15.000.000,- Ft. Az előterjesztésben látható, hogy a Határ 
utcát, a Damjanich utcát, a Móricz Zsigmond utcát és a Pósa Lajos utca azon szakaszát 
ahol nincs aszfalt, érintené az aszfaltozás. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előter-
jesztéssel kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
128/2016.(VI.08.) Kt. h a t á r o z a t 
a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 
(továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok szerinti 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtott „Kunhegyes 
belterületi utak lefedése” című pályázathoz 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban 
biztosított jogkörében eljárva, a Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (továbbiakban: költségvetési 
törvény) 3. melléklet II. 3. pont c) pontja szerinti Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására kiírt „Kunhegyes belterületi utak lefedése” 
című bruttó 17.663.160,- Ft összegű pályázat benyújtásához utólagosan 
hozzájárul. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata a 2.663.160,- Ft önerőt Kunhegyes Város 
2016. évi költségvetéséből biztosítja. 
 
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. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
6. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos 
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HATODIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata lakossági járda-felújítási program 
megvalósításáról (írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja, felhívást intézett a lakossághoz, hogy az utca lakó-
inak aláírásával ellátott kérelemben igényelhetik az utcájukban lévő járdák felújítását. A 
pályázat beadásának határideje május 31-e volt. A beruházás megvalósítására három ár-
ajánlat érkezett, a legkedvezőbb árajánlatot a Hegyesi Kun Kft. adta bruttó 18.841.047,- Ft 
összegben. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot az alapító okirat módosításáról, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
 
129/2016.(VI.08.) Kt. h a t á r o z a t 
Kunhegyes Város Önkormányzat lakossági járda-felújítási program megvalósításáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított 
jogkörében eljárva az alábbiak szerint dönt: 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1390 fm hosszon 
elhatározza az Arany János u. 86 – 142-ig (520 fm), Kazinczy u. 1. – 13-ig (225 
fm), Feketehegy u. 68. – 70-ig (35 fm) és Feketehegy u. 2/b – 46-ig (610 fm) a 
járdák felújítását. 
 
A munkálatok elvégzésével a Hegyesi Kun Kft-t (5340 Kunhegyes, Malom u. 11.) 
bízza meg. A beruházás költsége: 14.835.470,- Ft + Áfa, azaz bruttó 18.841.047,- 
Ft. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

 
 
Erről értesülnek:  

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Ajánlattevők 
4. Barta Ferenc aljegyző 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
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HETEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásáról szóló (2016. már-
cius 2 - 2017. február 28-ig) Hatósági szerződések szerinti közvetlen dologi költség 
felhasználásáról 

(írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja, a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatá-
sáról szóló hatósági szerződések szerinti közvetlen dologi költség felhasználásáról szól az 
előterjesztés. A Kunhímzés hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz eszközök beszerzé-
sére három árajánlat érkezett. A legkedvezőbb ajánlatot az AGROMIX 2002 Kft. adta brut-
tó 1.861.904,- Ft értékben. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcso-
latban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot a pályázat benyújtásáról, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
 
130/2016.(VI.08.) Kt. h a t á r o z a t 
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásáról szóló (2016. március 2 - 2017. feb-
ruár 28-ig) Hatósági szerződés szerinti közvetlen dologi költség felhasználásáról a Kun-
hímzés programban  
 
 

         Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésben fel-
sorolt kötelező önkormányzati feladatellátás keretében a 12. pont alapján, vala-
mint a 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva az alábbiak szerint dönt:          

 
         Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a beszerzés lebonyolí-

tásával a legkedvezőbb ajánlatot adó 
 

AGROMIX 2002 Kft. 
(5340 Kunhegyes, Tiszagyendai út 3246/2 hrsz.) 

ajánlatát fogadja el. 
 

Beszerzési költség: 1.466.063,- Ft + Áfa, azaz bruttó 1.861.904,- Ft. 
       

Az önkormányzat a beszerzés költségét a vonatkozó Hatósági szerződésben fog-
laltak alapján teljes egészében elszámolja. 
 

     Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a Szállítási szerződés aláírására. 

 
Erről értesülnek: 

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

 
 
Szabó András polgármester elmondja, a az intézményi segítés és közterületi karbantartás 
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz eszközök beszerzésére három árajánlat érkezett. 
A legkedvezőbb ajánlatot az AGROMIX 2002 Kft. adta bruttó 619.178,- Ft értékben. 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot a pályázat benyújtásáról, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
 
131/2016.(VI.08.) Kt. h a t á r o z a t 
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásáról szóló (2016. március 2 - 2017. feb-
ruár 28-ig) Hatósági szerződés szerinti közvetlen dologi költség felhasználásáról az Intéz-
ményi segítés és közterületi karbantartás programban 
 
 

         Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés-
ben felsorolt kötelező önkormányzati feladatellátás keretében a 12. pont 
alapján, valamint a 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva az alábbiak 
szerint dönt:          

 
         Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a beszerzés lebo-

nyolításával a legkedvezőbb ajánlatot adó 
 

AGROMIX 2002 Kft.  
(5340 Kunhegyes, Tiszagyendai u. 3246/2 hrsz.) 

ajánlatát fogadja el. 
 
 

         Beszerzési költség: 487.540,- Ft + Áfa, azaz bruttó 619.178,- Ft. 
 
         Az önkormányzat a beszerzés költségét a vonatkozó Hatósági szerződésben 

foglaltak alapján teljes egészében elszámolja. 
 

     Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 
Szabó András polgármestert a Szállítási szerződés aláírására. 

 
Erről értesülnek: 

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

 
 
NYOLCADIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a nyári szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról 

 (írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja, a nyári szünidei gyermekétkeztetést a bölcsődés 
gyermekek részére a Városi Bölcsőde konyhája, az óvodás, általános iskolás és középisko-
lás gyermekek részére Kunhegyes Város Óvodai Intézménye biztosítja. 2016. augusztus 
22-től 2016. augusztus 26-ig terjedő időszakra az óvodás gyermekek szünidei étkeztetését 
a Városi Bölcsőde biztosítja, a 220 fő általános iskolás és 40 fő középiskolás gyermek szü-
nidei étkeztetésének biztosítására külső beszállító megbízása válik szükségessé. Megkér-
dezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 

 

132/2016.(VI.08.) Kt. h a t á r o z a t 
a nyári szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről, és 
a pénzügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 
21/C. §-ában biztosított jogkörében eljárva  
 

hozzájárul 
 
ahhoz, hogy a nyári szünidei gyermekétkeztetést 
- a bölcsődés gyermekek részére a Városi Bölcsőde konyhája, 
- az óvodás, általános iskolás és középiskolás gyermekek részére Kunhegyes 
Város Óvodai Intézménye 
biztosítsa. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

hozzájárul 
 
ahhoz, 2016. augusztus 22-től 2016. augusztus 26-ig terjedő időszakban a Városi 
Bölcsőde konyhája ellássa az óvodás gyermekek szünidei étkeztetését is. 
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A 2016. augusztus 22-től 2016. augusztus 26-ig terjedő időszakra 220 fő általános 
iskolás, és 40 fő középiskolás gyermek szünidei étkeztetésének biztosítására külső 
beszállító megbízása válik szükségessé. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint a vonatkozó 
szerződés Kunhegyes Város Óvodai Intézményével történő megkötésére. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző  
3. Fábián-Major Anikó Kunhegyes Város Óvodai Intézménye vezetője 
4. Szalainé Koczó Erzsébet Városi Bölcsőde konyhájának élelmezésvezetője 
5. Barta Ferenc aljegyző 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
9. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 

 
KILENCEDIK NAPIRENDI PONT 
Javaslat időszerű feladatok megoldására 
 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek bejelenteni valója. Hozzászólás 
hiányában bejelenti, ezzel a képviselő-testület a nyilvános ülésre tervezett munkáját elvé-
gezte, a képviselő-testület nyilvános ülését 15 óra 12 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 

Szabó András Dr. Pénzes Tímea  
polgármester jegyző 


