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Jegyzőkönyv 

 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. június 21-én 
megtartott soron következő nyilvános üléséről. 
 
 
Az ülés helye:  Városháza nagy tanácskozó terme 

 

 

Jelen vannak:  Szabó András polgármester elnökletével: 
Madarasi Imre, Nagy Kálmán, Dr. Nagy Levente, Dr. Prágerné 
Dr. Kádár Magdolna, 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, Kolozsvári Imre a 
Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője tanácskozási 
joggal meghívottak valamint Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető 

 
 
Szabó András polgármester köszönti a soron következő képviselő-testületi ülésen megje-
lenteket.  
 
Az ülés határozatképes, hét önkormányzati képviselő megjelent. Magyar György és 
Metzinger Ferenc képviselő urak, hivatalos elfoglaltság miatt nem tudnak az ülésen jelen 
leni. 
 A képviselő-testület soron következő 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. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek interpellációja. 
 
Dr. Nagy Levente megkérdezi, hogy van-e arra mód és lehetőség, hogy a Kunhegyes 
Kunmadaras között kiültetett fákat a közfoglalkoztatottak locsolhassák. 
 
Szabó András polgármester elmondja, megnézik mit tehetnek ebben az ügyben. Megkér-
dezi van-e még valakinek kérdése, bejelenteni valója. 
 
Nagy Kálmán elmondja, hogy a múlt képviselő-testületi ülésen már szóba került, hogy a 
Széchenyi utcán van az a zug, amely magán beruházásban készült el a Geszti vendégház-
hoz vezet be ez a zsákutca. Nagyon sok szempontból nagyon fontos utca, egyrészt a 
Sareptának ott van az áru feltöltő kapuja, másrészt a Geszti vendégház elég sok vendéget 
fogad. Nagyon leromlott állapotban van az út, egyrészt nagyon nehéz megközelíteni a ven-
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dégházat, másrészt nagy gondot jelent az áru feltöltés a Sareptánál. Ígéretet kapott arra, 
hogy megnézik és ha elindul a közmunka programnak az a része, ami az útjavításról szól, 
akkor történni fog majd valami. Megkérdezi, hogy mikor várható ez. 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy megnézte és valóban nagyon rossz állapotban 
van az út, jövő héten feltöltik. Megkérdezi van-e még valakinek bejelenteni valója. 
 
 
További felvetés hiányában elkezdik a napirendi pontok megtárgyalását.    
 
 
ELSŐ NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a 2016. évi költségvetésről szóló 4/2016.(II. 12.) önkormányzati rendelet 
módosítására 

 (írásban csatolva) 
  
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Madarasi Imre elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a rendelet módosítását. 
 
Szabó András polgármester elmondja, megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előter-
jesztéssel kapcsolatban. 
 
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 igenlő szavazattal a 
rendeletet elfogadja és megalkotja 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
 

7/2016.(VI.22.)  
önkormányzati rendelete 

 
a 2016. évi költségvetésről szóló 4/2016. (II. 12.) rendelet módosításáról  

 
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a köztisztaságról, a közterületek és ingatlanok rendjéről és a hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2005. (II.13.) önkormányzati rendelet módosí-
tásáról 

(írásban csatolva) 
  
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
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Madarasi Imre elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a rendelet módosítását. 
 
Szabó András polgármester elmondja, megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előter-
jesztéssel kapcsolatban. 
 
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 igenlő szavazattal a 
rendeletet elfogadja és megalkotja 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
 

8/2016.(VI.22.)  
önkormányzati rendelete 

 
a köztisztaságról, a közterületek és ingatlanok rendjéről és a hulladékgazdálkodá-
si közszolgáltatásról szóló 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
HARMADIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Zádor utca (Kossuth u. – Wesselényi u. közötti útszakasza) forgalmi 
rendjének megváltoztatásáról 

 (írásban csatolva) 
  
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Madarasi Imre elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet és a rendelet módosítását. 
 
Szabó András polgármester elmondja, megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előter-
jesztéssel kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal el-
fogadja a következő határozatával: 
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133/2016.(VI.21.) Kt. h a t á r o z a t 
a Zádor u. (Kossuth L. u. – Wesselényi u. közötti útszakasza) forgalmi rendjének megvál-
toztatásáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről 
szóló 1988. évi I. törvény 34. § (1) bekezdésében rögzített jogkörében eljárva úgy 
dönt, hogy a Zádor utca (Kossuth L. u. – Wesselényi u. közötti útszakaszának) 
forgalmi rendjét megváltoztatja az alábbiak szerint: 
 

- a Zádor utca Kossuth utca – Wesselényi utca közötti útszakaszán sebesség-
korlátozást és súlykorlátozást vezet be. 
 

1. A forgalmi rend változásával kapcsolatosan szükséges közúti jelzőtáblákat 
elhelyezteti az alábbiak szerint: 
„Sebességkorlátozás (30)” (KRESZ 30. ábra) közúti jelzőtáblák, valamint 
„Súlykorlátozás (7,5 t) kivéve célforgalom” közúti jelzőtáblák (KRESZ 38. 
ábra) a Zádor utca – Kossuth utca, valamint a Zádor utca – Wesselényi utca 
kereszteződéseibe érkező forgalom számára. 
 

2. A megvalósítás költségeinek fedezetét (cca. 110.000,- Ft) Kunhegyes Város 
Önkormányzata a 2016. évi költségvetésében biztosítja. 
Határidő:  2016. június 21. 
Felelős:  polgármester 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző  
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Jászkun Volán Zrt. 5000 Szolnok, Nagysándor József út 24. 
5. Tokai Lajos rendőr alezredes, a Kunhegyesi Rendőrőrs parancsnoka 
6. Metzinger Ferenc a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
9. Kerekes Sándor építési hivatalvezető 

 
 
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a 
rendelet tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal a 
rendeletet elfogadja és megalkotja 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
 

9/2016.(VI.22.)  
önkormányzati rendelete 
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az önkormányzati tulajdonú közutak forgalmi rendjének szabályozásáról szóló 
14/2006.(V.26.) számú képviselő-testületi rendeletet módosításáról 

 
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT 
Javaslat Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi II. félévi 
munkatervének megállapítására 

 (írásbeli) 
 
 

Szabó András polgármester elmondja, a munkatervben főleg kötelező feladatok vannak 
feltüntetve, amelyeket meg kell tárgyalni. 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 hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal el-
fogadja a következő határozatával: 
 
 
134/2016.(VI.21.) Kt. h a t á r o z a t 
a képviselőtestület 2016. év II. félévi munkaprogramjáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – a helyi önkormányzat és 
szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (X.22.) önkormányzati 
rendelet 7. §-ában foglalt – feladat- és hatáskörében eljárva 2016. évi II. félévi mun-
katervét a következők szerint állítja össze: 

 
 

1.) Időpont:  2016. szeptember 13. (kedd) 15.00 óra 
 Helye:  Városháza nagy tanácskozó terme 

 
Napirendi javaslat: 
 

1. Javaslat a 2016. évi költségvetésről szóló 4/2016. (II.12.) önkormányzati ren-
delet módosítására  

Előterjesztő: Szabó András polgármester 

Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

 
2. Beszámoló a 2016. év I. félévi önkormányzati kulturális és sport rendezvé-

nyek költségfelhasználásáról 
Előterjesztő: Szabó András polgármester 

Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport 

Bizottság 
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3. Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2016. év II. negyedévi 
tevékenységéről 
Előterjesztő: Szabó József csoportvezető 

 

4. Javaslat időszerű feladatok megoldására  
Előterjesztő: Szabó András polgármester 

 
 
2.) Időpont:  2016. október 25. (kedd) 15.00 óra 
 Helye:  Városháza nagy tanácskozó terme 

 
Napirendi javaslat: 

 

1. Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2016. év III. negyedéves 
tevékenységéről  
Előterjesztő:   Szabó József csoportvezető 

Véleményezi:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

 

2. Tájékoztató a Kunhegyesi Városi Strand és Gyógyvizű Fürdő 2016. évi mű-
ködéséről  
Előterjesztő:  Kolozsvári Imre a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. ügy-

vezetője 

Véleményezi:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

 

3. Tájékoztatás Kunhegyes Város Önkormányzata által működtetett oktatási – és 
a fenntartásában működő nevelési intézmények tanévindításáról  
Előterjesztő:  Szabó András polgármester 

Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport 

Bizottság 

 
4. Előterjesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézménye szakmai beszámolójának 

elfogadására  
Előterjesztő:  Szabó András polgármester 

Beszámolót készíti: Fábián-Major Anikó óvodavezető 

Véleményezi:  Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 

Sport Bizottság 

 
5. Előterjesztés a Kunhegyes Város Óvodai Intézményében a 2016/2017-es ne-

velési évben tervezett szünetek időpontjainak jóváhagyásáról  
Előterjesztő:  Dr. Pénzes Tímea jegyző 

Véleményezi:  Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 

Sport Bizottság 

 
6. Előterjesztés az önkormányzat működtetésében álló Kunhegyesi Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai beszámolójának elfogadására  
Előterjesztő:  Szabó András polgármester 

Beszámolót készíti: Kovácsné Lázár Elvira igazgató 

Véleményezi:  Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 

Sport Bizottság 
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7. Előterjesztés a város 65 év feletti lakosainak, valamint a tartósan beteg gyer-
mekek karácsonyi megajándékozására 

Előterjesztő:  Szabó András polgármester 

Véleményezi:  Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 

Sport Bizottság 

 
8. Előterjesztés a természetben nyújtott átmeneti segélyezésről és tűzifavásárlás-

ról  
Előterjesztő:  Szabó András polgármester 

Véleményezi:  Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 

Sport Bizottság 

 
9. Javaslat időszerű feladatok megoldására  

Előterjesztő: Szabó András polgármester 

 
 

3.) Időpont:  2016. november 22. (kedd) 15.00 óra 
 Helye:  Városháza nagy tanácskozó terme 

 
Napirendi javaslat: 

 

1. Előterjesztés a 2016. évi költségvetésről szóló 4/2016.(II.12.) önkormányzati 
rendelet módosításáról (írásbeli) 
Előterjesztő: Szabó András polgármester 

Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

 
2. Előterjesztés a természetben nyújtott átmeneti segélyezésről és a tűzifavásár-

lás árajánlatainak elbírálásáról (írásbeli) 
Előterjesztő: Szabó András polgármester 

Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport 

Bizottság 

 

3. Előterjesztés a város 65 év feletti lakosainak, valamint a tartósan beteg gyer-
mekek részére karácsonyi csomag beszerzése tárgyában (írásbeli) 
Előterjesztő: Szabó András polgármester 

Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport 

Bizottság 

 

4. Előterjesztés a hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó 
Programban való részvételének támogatására (írásbeli) 
Előterjesztő: Szabó András polgármester 

Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport 

Bizottság 

 

5. Előterjesztés 2017. évi Kunhegyesi Nagykun Kalendárium megjelentetéséről 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Szabó András polgármester 

Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport 

Bizottság 
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6. Javaslat időszerű feladatok megoldására  
 Előterjesztő:  Szabó András polgármester 

 
 

4.) Időpont:  2016. december 15. (csütörtök) 15.00 óra 
 Helye:  Városháza nagy tanácskozó terme 

 
Napirendi javaslat: 

 

1. Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2017. 
évi I. félévi munkaprogramjára 
Előterjesztő: Szabó András polgármester 

 
2. Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzatának a köztisztviselői teljesít-

ménykövetelmények alapját képező 2017. évi célok meghatározására  
 Előterjesztő:   Dr. Pénzes Tímea jegyző 

 
3. Javaslat az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési ütemtervére 

Előterjesztő:  Szabó András polgármester 
 
4. Javaslat Kunhegyes város 2017. évi kulturális és sport rendezvényeinek ter-

vezetére  
 Előterjesztő:  Szabó András polgármester 
Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 

Sport Bizottság 
 

5. Javaslat Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő Kunhe-
gyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2017. évi munkatervének 
elfogadására 

 Előterjesztő: Szabó András polgármester 
Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 

Sport Bizottság 
 

6. Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata 2017. év I. félévi kulturális- 
és sportrendezvényei költségvetés-tervezetéről 
Előterjesztő: Szabó András polgármester 
Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság 

 
7. Javaslat időszerű feladatok megoldására  
 Előterjesztő:  Szabó András polgármester 

 

 

 
 
 

5.) KÖZMEGHALLGATÁS 
 Időpont: 2016. december 15. (csütörtök) 17 óra 
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Helye:  Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ nagyterme 
  

 Napirendi javaslat: 

 
Tájékoztató Kunhegyes Város Önkormányzata 2016. évi feladatainak teljesí-
téséről 
Előadó: Szabó András polgármester 

 

 
A munkatervben szereplő napirendek előterjesztéseinek leadási határideje: 

- legkésőbb a képviselőtestületi ülést megelőző 5. nap 
- bizottság által előzetesen véleményezendő előterjesztések esetében a bizottsági 

ülést megelőző 5. nap.  
 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Képviselőtestület tagjai 
5. Szabó István tankerületi igazgató 
6. Fábián-Major Anikó Kunhegyes Város Óvodai Intézmény vezetője 
7. Szentpéteriné Lévai Mária a Kunhegyesi Városi Könyvtár és Közművelődési In-

tézmény igazgatója 
8. Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek vezetői 
9. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
10. Önkormányzati munkabizottságok külső tagjai 
11. Imre Péter a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány kuratóriumának elnöke 

 
 
 
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT 
Javaslat a 2016. év II. félévi önkormányzati kulturális és sport rendezvények költség-
vetés-tervezetére 

(írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi és Sport Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Nagy Kálmán elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport 
Bizottság megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet.  
 
Szabó András polgármester elmondja, megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előter-
jesztéssel kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal el-
fogadja a következő határozatával: 
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135/2016.(VI.21.) Kt. h a t á r o z a t 
Kunhegyes város 2016. év II. félévi kulturális és sportrendezvényeinek költségvetés-
tervezetéről 
 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzata a 2016. év II. félévi rendezvények 
megvalósítására 4.372.000 Ft-ot, azaz négymillió-háromszázhetvenkettő 
forintot a városi költségvetés-tervezetében  

 
j ó v á h a g y j a. 

 
2. Kunhegyes Város Önkormányzata a II. félévet követő első képviselőtes-

tületi ülésen áttekinti a 2016. II. félévben megvalósult kulturális és sport 
rendezvények költségfelhasználást. 

 
Felelős:  Földi Zsuzsanna 
Határidő:  2016. január 31. 

 
 
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 csoportvezető 
6. Szentpéteriné Lévai Mária igazgató 
7. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 

 
 
 
HATODIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a TOP-4.1.1-15 azonosító számú felhívásra „Fogorvosi rendelő kialakí-
tása Kunhegyesen” címen benyújtott pályázathoz szükséges terv készítésére tervező 
kiválasztásához 

 (írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja, a fogorvosi rendelő kialakításával kapcsolatos pá-
lyázathoz a tervezési feladatok ellátására három árajánlat érkezett. A legkedvezőbb ajánla-
tot az Archilak Mérnöki Szolgáltató Kft. adta bruttó 4.999.990,- Ft értékben. Megkérdezi 
van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal el-
fogadja a következő határozatával: 
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136/2016.(VI.21.) 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 he-
lyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4 
pontban biztosított jogkörében eljárva a „Fogorvosi rendelő kialakítása Kunhe-
gyesen" címen benyújtott pályázathoz szükséges engedélyes és kiviteli tervek 

elkészítésére  
Archilak Mérnöki Szolgáltató Kft. -t 

 
bízza meg 

 
A bruttó megbízási díj: 4 999 990 Ft. 

 
1. A feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkormányzata pályázati 

forrásból biztosítja.  
 
2. Kunhegyes Város Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó András polgár-

mestert a szerződés 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. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző  
6. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 
7. Archilak Mérnöki Szolgáltató Kft. (5000 Szolnok, Csokonai út 96. 2/2)  
8. VATUKO Kft. (2740 Abony, Vasút u.56.)  
9. KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. (5000 Szolnok, Tiszaliget 9688 hrsz.) 

 
 
 
HETEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2015. november 9. – 2016. júni-
us 30.) támogatásáról szóló Hatósági szerződés módosításáról 

 (írásbeli) 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel 
kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal el-
fogadja a következő határozatával: 
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137/2016.(VI.21.) Kt. h a t á r o z a t 
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2015. november 9 – 2016. június 30.) támogatásá-
ról szóló Hatósági szerződés módosításáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésben fel-
sorolt kötelező önkormányzati feladatellátás keretében a 12. pont alapján támogat-
ja a 2015. november 9 – 2016. szeptember 30. közötti időszakra vonatkozó hosz-
szabb időtartamú közfoglalkoztatás céljait és annak megvalósulását. 
 
Kunhegye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény által biztosított jogköré-
ben eljárva  
 

engedélyezi 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata 11745145-15410072-10380004 fizetési szám-
lájára beszedési megbízás benyújtását fenti időszakban megvalósuló hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatásra irányuló pályázathoz kapcsolódóan – a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi Járási Hivatal számlája 
javára. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a Hatósági szerződés módosításának aláírására és a szüksé-
ges teendők ellátására. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. JNSZ Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi Járási Hivatala 
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 TRV Zrt. 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 (írásban csatolva) 
  
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Madarasi Imre elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a beszámolót. 
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Szabó András polgármester elmondja, megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előter-
jesztéssel kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal el-
fogadja a következő határozatával: 
 
 
138/2016.(VI.21.) Kt. h a t á r o z a t 
a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2015. évi víziközmű-szolgáltatási tevékenységéről 
szóló beszámolójáról  
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Tiszamenti Regi-
onális Vízművek Zrt. 2015. évi víziközmű-szolgáltatási tevékenységéről szó-
ló beszámolóját  
 

elfogadja. 
 
 

 
Erről értesülnek: 

1. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5. 
2. Kolozsvári Imre a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője 
3. Szabó András polgármester 
4. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
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 
Előterjesztés Bojti Imre egyéni vállalkozó (5300 Karcag, Damjanich u. 56.) kérelmé-
ről munkahelyteremtő vállalkozáshoz ingatlan telephelyként történő bérbeadásáról 

 (írásban csatolva) 
  
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Madarasi Imre elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
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Szabó András polgármester elmondja, megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előter-
jesztéssel kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal el-
fogadja a következő határozatával: 
 
139/2016.(VI.21.) Kt. h a t á r o z a t 
Bojti Imre egyéni vállalkozó (5300 Karcag, Damjanich u. 56.) kérelméről munkahelyte-
remtő vállalkozáshoz ingatlan telephelyként történő bérbeadásáról 

 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított 
jogkörében eljárva, figyelembe véve az önkormányzat vagyonáról szóló 
22/2004.(V.01.) rendelet előírásait – az alábbiak szerint dönt: 
 
 

1. A Képviselőtestület támogatja Bojti Imre egyéni vállalkozó (5300 
Karcag, Damjanich u. 56.) munkahelyteremtő beruházási szándékát és 
a Kunhegyes Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező 
kunhegyesi belterületi 

 
- 435 hrsz-ú ingatlanból igényelt volt tanyasi kollégium ingatlanban 

131,34 m2 nagyságú részt a mellékelt helyszínrajz alapján 
 

fokhagyma tisztítása, gyökerének, szárának eltávolítása tevékenység 
végzésére Bojti Imre egyéni vállalkozó (5300 Karcag, Damjanich u. 
56.) részére határozatlan időtartamra bérbe adja. 

 
2.   A Képviselőtestület az ingatlan bérleti díját 1.-Ft/m2 összegben álla-

pítja meg évente egyszeri egyösszegű fizetési kötelezettséggel, tekin-
tettel arra, hogy a vállalkozó vállalja, hogy legalább 6 főt foglalkoztat. 

 
3.  A Képviselőtestület a bérleti jogviszonyra rendkívüli, 6:348. § (2) sze-

rinti felmondási okot köt ki az alábbiakra: 
 

• amennyiben a foglalkoztatás megvalósítása 2016. augusztus 1. 
napjáig nem kezdődik meg; 

• amennyiben a foglalkoztatotti létszám nem éri el a 6 főt; 
• amennyiben a vállalkozó a foglalkoztatást nem vagy nem jelen 

képviselőtestületi határozatnak megfelelő módon valósítja meg, 
különös tekintettel a munkahelyteremtésre.  

• amennyiben a vállalkozó 60 nap elmaradásba kerül a közüzemi 
költség megfizetésével; 

• a vállalkozó az ingatlant bármely kötelezettségvállalással terheli; 
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• az ingatlanban kárt okoz, nem a jó gazda gondosságával 
használja, állagromlást okoz; 

 
4. A bérbe vevő tudomásul veszi, hogy az önkormányzat, mint 

tulajdonos 30 napos rendes felmondással élhet, amennyiben pályázati, 
vagy más tulajdonosi jogkörben felmerült okból az ingatlan 
hasznosítását más módon kívánja ellátni. Ebben az esetben a bérbe 
vevő csereingatlanra nem tarthat igényt. 

 
5.  A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a fen-

tiekkel kapcsolatos teendők elvégzésére, a bérleti szerződés aláírására. 
 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Bojti Imre egyéni vállalkozó (5300 Karcag, Damjanich u. 56.) sichersped@t-

email.hu 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
9. Irattár 

 
 
TIZEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a kunhegyesi néptánc oktatást segítő próbatermi tükrök közérdekű fel-
ajánlásáról Kunhegyes Város Önkormányzata javára 

 (írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi és Sport Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Nagy Kálmán elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport 
Bizottság megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet.  
 
Szabó András polgármester elmondja, megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előter-
jesztéssel kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal el-
fogadja a következő határozatával: 
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140/2016.(VI.21.) Kt. h a t á r o z a t 
a kunhegyesi néptánc oktatást segítő próbatermi tükrök közérdekű felajánlásáról Kunhe-
gyes Város Önkormányzata javára 

 
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja Ba-

konyi István (1163 Budapest Sasfészek u. 19.) alábbi néptánc oktatást 
segítő eszközök felajánlását: 

 

Eszköz  
Menny. 
egység 

Mennyiség  
Bruttó 

egységár 
(Ft-ban) 

Bruttó érték 
(Ft-ban) 

Próbatermi tükör 
(125X190 cm) db 2 12.500 Ft 25.000 Ft 

 
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza 

Szabó András polgármestert a fentiekkel kapcsolatos teendők ellátására, 
a közérdekű kötelezettségvállalásról szóló megállapodás aláírására.  

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Bakonyi István 
4. Szentpéteriné Lévai Mária, Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intéz-

mény igazgatója 
5. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin csoportvezető 
7. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 

 
 
TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Kunhegyes, Dobó István utca 40. (2410 hrsz.) belterületi ingatlan 
megnevezésű értékesítéséhez való hozzájárulásról 

 (írásban csatolva) 
  
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Madarasi Imre elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezet „A” változatát. 
 
Szabó András polgármester elmondja, megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előter-
jesztéssel kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
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A képviselő-testület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal el-
fogadja a következő határozatával: 
 
 
141/2016.(VI.21.) Kt. h a t á r o z a t 
a Kunhegyes, Dobó István utca 40. (2410 hrsz) belterületi ingatlan megnevezésű értékesí-
téséhez való hozzájárulásról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, valamint Kunhe-
gyes Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról 
szóló többször módosított 39/2004.(VII.30.) rendelete 28. § (1)-(3) bekezdéseiben 
foglalt jogkörében eljárva az alábbiak szerint dönt: 
 
Tar Zoltán (szül.: Kunhegyes, 1980.04.28., a.n.: Paksi Éva, szig. sz.: 019726MA) 
5241 Abádszalók, Bem József utca 16. szám alatti lakos kérelmét, amely jelenleg 
nem hasznosított, önkormányzati tulajdonban lévő Kunhegyes, Dobó István utca 40. 
szám (2410 hrsz.) alatti belterületi ingatlan megvásárlására vonatkozik 
 

támogatja. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonában lévő Dobó István utca 40. (2410 
hrsz.) felvett lakóház udvar megnevezésű ingatlant Tar Zoltán részére 200.000,- Ft, 
azaz Kétszázezer forintért 5 havi egyenlő részletben értékesíti az alábbiak szerint: 
 
- havonkénti törlesztő részlet: 40.000,- Ft/hó, azaz negyvenezer forint / hónap 
- Törlesztő időszak kezdete: 2016. július 1. 
- Törlesztő időszak vége: 2016. november 30. 
- A tulajdonjog bejegyzésére az utolsó törlesztő részlet kiegyenlítését követően kerül 
sor. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó And-
rás polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Tar Zoltán (5241 Abádszalók, Bem József utca 40.) 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
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TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés az NHSZ Tisza Nonprofit Kft-vel kötendő Hulladékgazdálkodási Köz-
szolgáltatási Szerződést Módosító Okirat elfogadására 

 (írásban csatolva) 
  
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Madarasi Imre elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezet. 
 
Szabó András polgármester elmondja, megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előter-
jesztéssel kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal el-
fogadja a következő határozatával: 
 
 
142/2016.(VI.21.) Kt. h a t á r o z a t 
az NHSZ Tisza Nonprofit Kft-vel kötendő Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerző-
dést Módosító Okirat elfogadására 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 
90.§ (8) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 
 
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az NHSZ TISZA Non-
profit Kft-vel 2016. február 1-vel kötött Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási 
Szerződést Módosító Okiratot a mellékelt tervezet szerint elfogadja.  
 
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András Polgármestert a Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződést 
Módosító Okirat aláírására.  
Felhatalmazza továbbá a szükséges intézkedések megtételére, arra vonatkozó-
an, hogy az Önkormányzat, a rá vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő, 
határidőben történő adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget tegyen, a teljesítés 
igazolás kiadására jogosult személy kiválasztására, aki negyedévente a teljesí-
tés igazolást megteheti, illetve kifogás esetén azt továbbítja. 

 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Dr. Pénzes Tímea Jegyző 

 
Erről értesülnek: 

1. NHSZ TISZA Nonprofit Kft (5350 Tiszafüred, Húszöles út 149.) Vendel Zsolt 
ügyvezető 

2. Kunhegyes Város Polgármestere 
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3. Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal Jegyzője 
4. Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal Gazdasági osztálya 
5. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
6. Irattár 

 
 
 
 
TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a TOP -5.1.2-15 helyi foglalkoztatási együttműködések pályázat megva-
lósítására konzorciumi partnerek meghívásáról 

 (írásban csatolva) 
  
 
Szabó András polgármester elmondja, a helyi paktumokra szánt keret a kunhegyesi 
járásban 235,69 millió Ft, támogatási intenzitás 100%, a megvalósítás időtartama 60 
hónap, fenntartási időszak: 5 év. a kunhegyesi járásra eső indikátor: 152 fő. Pályázati 
határidő: 2016. augusztus 31. Bevonandó célcsoport szakterületei: kiemelt beruházások, 
TOP-os fejlesztésekhez kapcsolódóan: egészségügyi, szociális ellátás, gyermekgondozás, 
turizmus. Megkérdezi van-e valakinek kérdése. 
 
Nagy Kálmán megkérdezi, hogy mit jelent az hogy konzorciumi partnerek bevonása. 
Például aki szociális területen szolgáltat, az konzorciumi partner lehet itt a városban. 
 
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy igen, mert a vállalkozói és a szolgáltatói 
körökből is fognak konzorciumi partnert bevonni. A pályázat benyújtásához a JNSZ 
Megyei Önkormányzat és Hivatalával kell elsősorban konzorciumi szerződést kötni, mert 
ők készítették a megyei paktumot. A JNSZ Megyei Kormányhivatallal és Járási Hivatallal 
amiatt, hogy Foglalkoztatási Osztály fog nyilvántartást vezetni és adatszolgáltatást adni az 
álláskeresők számáról, összetételéről stb. A Megyei Iparkamarával azért kellene 
konzorciumra lépni, hogy milyen munkaerő igények vannak a részükről, illetve képzési 
igények. A Polgármesteri Hivatal pedig valószínűleg a paktum irodának fog helyt adni.  
 
Nagy Kálmán elmondja, hogy gyönyörű pályázat, nem lesz könnyű, úgy hogy 152 főt kell 
aktivizálni, de meg kell próbálni. 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előter-
jesztéssel kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal el-
fogadja a következő határozatával: 
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143/2016.(VI.21.) Kt. h a t á r o z a t 
a TOP -5.1.2-15 helyi foglalkoztatási együttműködések pályázat megvalósítására konzor-
ciumi partnerek meghívásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján a TOP-5.1.2-15 számú helyi foglalkoztatási paktumok 
tárgyú pályázat előkészítése kapcsán az alábbi partnerekkel kezdeményezi konzorci-
umi megállapodás megkötését: 
JNSZ Megyei Önkormányzat és Hivatala, JNSZ Megyei Kormányhivatal és Járási 
Hivatala, Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal. 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó And-
rás polgármestert az előzetes egyeztetések lefolytatására. 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Répászky Gabriella vezető főtanácsos 
6. Irattár 

 
 

TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a nyári szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról az óvodai konyha zár-
va tartása alatt 

 (írásban csatolva) 
  
Nagy Kálmán képviselő bejelenti személyes érintettségét és kéri a szavazásból zárják ki.  
 
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy Nagy Kálmán 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: 
 
144/2016.(VI.21.) Kt. h a t á r o z a t 
Nagy Kálmán 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  

Nagy Kálmán képviselőt 

a 2016. június 21-ei nyilvános ülés 14.) napirendi pontja: Előterjesztés a nyári 
szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról az óvodai konyha zárva tartása alatt 
– vonatkozásában személyes érintettség kapcsán a  

döntéshozatalból kizárja. 
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Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Képviselőtestület tagjai 

 
 
Szabó András polgármester elmondja, a legkedvezőbb ajánlatot a Sarepta Idősek Otthona 
adta 433,- Ft+Áfa/fő összegben. Kéri, hogy aki elfogadja a javaslatot, kézfeltartással jelez-
ze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot hat igenlő szavazattal – miután Nagy 
Kálmán képviselő érintettség miatt a szavazásból kizárt, nem szavazott – a határozati ja-
vaslatot elfogadja a következő határozattal: 
 
145/2016.(VI.21.) Kt. h a t á r o z a t 
a nyári szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról az óvodai konyha zárva tartása alatt 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről, 
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: 
Gyvt.) 21/C. §-ában biztosított jogkörében eljárva az általános iskolás és a kö-
zépiskolás gyermekek nyári szünidei étkeztetésének biztosításával 2016. augusz-
tus 22-től 2016. augusztus 26-ig terjedő időszakban a   
 

Kunhegyesi Református Egyházközség Sarepta Idősek Otthona-t 
(Kunhegyes, Széchenyi u. 32.) 

 
bízza meg. 

 
A szolgáltatás díja 433.-Ft+ÁFA/fő/nap. 

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

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Doma Katalin (5241 Abádszalók, István K. út 60.) 
4. Kunhegyesi Református Egyházközség Sarepta Idősek Otthona (5340 Kunhegyes, 

Széchenyi u.  
5. 32.) 
6. Barta Ferenc aljegyző 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
9. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport ügyintézője 
10. Csehné Köteles Rozália belső ellenőR 
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TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Mercedes Atego 1318 hulladékgyűjtő felépítménnyel ellátott tehergép-
jármű értékesítéséről 

 (írásban csatolva) 
  
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Madarasi Imre elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezet. 
 
Szabó András polgármester elmondja, megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előter-
jesztéssel kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal el-
fogadja a következő határozatával: 
 
146/2016.(VI.21.) Kt. h a t á r o z a t 
Mercedes Atego 1318 hulladékgyűjtő felépítménnyel ellátott tehergépjármű értékesítéséről 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a felhatalmazása 
alapján 

hozzájárul 
1 db. Mercedes gyártmányú, Atego 1318 típusú, IMW821 rendszámú, 
WDB9700631K794175 alvázszámú, hulladékgyűjtő felépítménnyel ellátott teher-
gépjármű Restone Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 5000 Szolnok, Új-
szászi u. 16., adószáma: 13420903-2-16) részére történő értékesítéséhez, ameny-
nyiben a vevő kinyilvánítja, hogy nincs további követelése Kunhegyes Város Ön-
kormányzatával szemben. A vételár: 1.000.000.-Ft+ÁFA.  
 
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármes-
tert a gépjármű értékesítésével kapcsolatos feladatok ellátására és az adásvételi 
szerződés aláírására. 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Restone Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel (székhely: 5000 Szolnok, Újszászi u. 

16.) 
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 csoport ügyintézője 
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
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TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Doma Katalin vállalkozóval 2008. október 2-án általános iskolás gyer-
mekek közétkeztetési feladatainak ellátására kötött vállalkozási szerződés felmondá-
sáról 

 (írásban csatolva) 
  
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Madarasi Imre elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezet. 
 
Szabó András polgármester elmondja, megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előter-
jesztéssel kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal el-
fogadja a következő határozatával: 
 
 
147/2016.(VI.21.) Kt. h a t á r o z a t 
Doma Katalin vállalkozóval 2008. október 2-án általános iskolás gyermekek közétkeztetési 
feladatainak ellátására kötött vállalkozási szerződés felmondásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről, 
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: 
Gyvt.) 21-21/A. §-aiban biztosított jogkörében eljárva, a Doma Katalin vállalko-
zóval 2008. október 2-án általános iskolás gyermekek közétkeztetési feladatai-
nak ellátására kötött vállalkozási szerződést, annak 12. pontjára hivatkozással 
rendes felmondással 2016. augusztus 31. napjára  
 

felmondja. 
 
A rendes felmondás indoka, hogy az önkormányzat 2016. szeptember 1-jétől sa-
ját kapacitása terhére vállalja a feladatellátást. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a szerződés-felmondással kapcsolatos feladatok ellátására. 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Doma Katalin egyéni vállalkozó (székhely: Abádszalók, István király u. 60.) 
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4. Metzinger Ferenc a Karcagi SZC Nagy László Szakképző Iskolája, Gimnáziuma és 
Kollégiuma intézményvezetője 

5. Szabó István Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kunhegyesi Tankerülete 
igazgatója 

6. Kovácsné Lázár Elvira Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
vezetője 

7. Barta Ferenc aljegyző 
8. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
9. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
10. Kiskincstári csoport 
11. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport ügyintézője 
12. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
 
TIZENHETEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. alapító okirata módosítására 

 (írásban csatolva) 
  
Szabó András polgármester elmondja, a pótbefizetés miatt kell módosítani az alapító ok-
iratot. Megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal el-
fogadja a következő határozatával: 
 
 
148/2016.(VI.21.) Kt. határozat, mely egyben alapítói határozat 
a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. alapító okirata módosítására 
 

Kunhegyes Városi Önkormányzat Képviselőtestülete, mint alapító a Kunhegyesi 
Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát a következők 
szerint módosítja: 
 
1. Az alapító okirata a következő 6/A. ponttal egészül ki: 

 
                                               „6/A. Pótbefizetés 
 
Az alapító a társaság veszteségei fedezésére üzletéi évenként egy alkalommal a 
számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyásával egy időben pótbefizetést 
határozhat el.” 
 

2. Az alapító okirat 15. pontjában Tóthné Hegedűs Mária könyvvizsgáló adatai – a 
megbízatás lejártára tekintettel – hatályukat vesztik. 
 

3. Az 1.) és 2.) pontban foglalt módosításokra tekintettel az alapító az alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályosított szövegét a melléklet 
szerint állapítja meg. 
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4. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Kunhegyesi 

Víz- és Csatornamű Kft. alapítója felhatalmazza az alapító képviseletében eljáró 
Szabó András polgármestert, hogy a módosításokkal együtt egységes szerkezet-
be foglalt hatályosított szövegű alapító okiratot aláírja, egyidejűleg a cégbíró-
ságnál az alapító okirat módosításával kapcsolatos ügyviteli teendőket jogi kép-
viselő útján ellássa. 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Kolozsvári Imre a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője 
4. Barta Ferenc aljegyző 
5. Dr. K. Tóth András ügyvéd 
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 

 
 
 
TIZENNYOLCADIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés „a nyári diákmunka” munkaerő-piaci programról szóló Hatósági szer-
ződés megkötéséhez szükséges pályázat benyújtásáról 

 (írásban csatolva) 
  
 
 
Szabó András polgármester elmondja, az a 20 fő, aki szeretett volna diákmunkában dol-
gozni, azokat felveszik, felosztották a rendelkezésre álló időt, így két hétig fognak a diákok 
dolgozni. Megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal el-
fogadja a következő határozatával: 
 
 
149/2016.(VI.21.) Kt. h a t á r o z a t 
 „A nyári diákmunka” munkaerő-piaci programról szóló Hatósági szerződés megkötéséhez 
szükséges pályázat benyújtásáról  

 

 

Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésben felso-
rolt kötelező önkormányzati feladatellátás keretében a 12. pont alapján támogatja 
„A nyári diákmunka” munkaerő-piaci program céljait és annak megvalósulását. 

 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a pályázat benyújtására és a Hatósági szerződés aláírására. 
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Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos 
6. Szabó Ildikó városgazdálkodási üi. 

 
 
18/1. NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a TOP-5.1.2-15 helyi foglalkoztatási együttműködések pályázat benyúj-
tásához előkészítési feladatok ellátására szakértő kiválasztásáról 

 (írásban csatolva) 
  
Szabó András polgármester elmondja, a legkedvezőbb ajánlatot a Humanitas Socialis Kft. 
adta bruttó 9.779.000,- Ft. Megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel 
kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal el-
fogadja a következő határozatával: 
 
150/2016.(VI.21.) Kt. h a t á r o z a t 
a TOP -5.1.2-15 helyi foglalkoztatási együttműködések pályázat benyújtásához előkészíté-
si feladatok ellátására szakértő kiválasztásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország he-
lyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) be-
kezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján a TOP-5.1.2-15 számú 
helyi foglalkoztatási paktumok tárgyú pályázat előkészítésével a  

 
Humanitas Socialis Kft.-t 

 
bízza meg. 

 
Megbízási díj: 7.700.000,- Ft+ÁFA, azaz bruttó 9.779.000,- Ft. 
 
A feladat ellátásának teljes költségét Kunhegyes Város Önkormányzata 
pályázati forrásból biztosítja. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 
Szabó András polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
 
 

Erről értesül: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
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3. Ajánlattevők 
4. Barta Ferenc aljegyző 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Répászky Gabriella vezető főtanácsos 
7. Irattár 

 
 
 
 
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 29 perckor bezárja, zárt ülés keretében 
folytatják a tanácskozást. 
 
 

Kmf. 
 

Szabó András Dr. Pénzes Tímea  
polgármester jegyző 


