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Jegyzőkönyv 

 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. július 14-én 
megtartott soron kívüli nyilvános üléséről. 
 
 
Az ülés helye:  Városháza nagy tanácskozó terme 
 
 
Jelen vannak:  Szabó András polgármester elnökletével: 

Madarasi Imre, Metzinger Ferenc, Dr. Nagy Levente, Dr. 
Prágerné Dr. Kádár Magdolna és Somodi József önkormányzati 
képviselő 

 
Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Dr. Bánfi Zsu-

zsanna megbízott járási hivatalvezető, Földi Zsuzsanna vezető-
tanácsos, Feketéné Csoma Ildikó ügyintéző tanácskozási joggal 
meghívottak valamint Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető 

 
 
Szabó András polgármester köszönti a soron kívüli képviselő-testületi ülésen megjelente-
ket.  
 
Az ülés határozatképes, hat önkormányzati képviselő megjelent. Magyar György, Nagy 
Kálmán és Vincze László képviselő urak igazoltan vannak 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 hat tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, hat igenlő szava-
zattal elfogadja. 
 
 
ELSŐ NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés 2016. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás elnyerésére pályá-
zat benyújtásáról 

 (írásban csatolva) 
  
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztésben látható, hogy a támogatás mér-
téke 100.000,- Ft és a pályázat önerejeként az önkormányzat 200.000,- Ft-ot biztosít, mely 
a 2016. évi költségvetésben tervezésre került. Javasolja, hogy jövőre gondolkodjanak el 
azon, hogy így benyújtsák-e a pályázatot. Megkérdezi van-e még valakinek kérdése az elő-
terjesztéssel kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
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A képviselő-testület jelenlévő hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igenlő szavazattal el-
fogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
158/2016.(VII.14.) Kt. h a t á r o z a t 
2016. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás elnyerésére pályázat benyújtásáról 

 
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország 2016. 

évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklete II. 5. a) 
pontja alapján a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás elnyerésére vo-
natkozó: a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény, Ilosvai 
Varga István Városi Művelődési Központ tagintézménye működését segítő 
technikai eszközök, berendezési tárgyak vásárlását célzó pályázat benyújtásával 
egyetért. 

2. A pályázathoz Kunhegyes Város Önkormányzata eredményes pályázat esetén a 
Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény tagintézménye vo-
natkozásában megállapított 2016. évi költségvetésén felül mindösszesen 
200.000 Ft önerőt biztosít 2016. évi saját költségvetése terhére. 

 
3.  Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 

András polgármestert a pályázat benyújtásával, az azzal kapcsolatos feladatok 
ellátásával és a pályázathoz kapcsolódó dokumentumok aláírásával.   

 
 
Erről értesülnek: 

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

mény igazgatója 
6. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 

 
 
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Szivárvány, Kisér, Füleki Sándor és Tiszaburai utcák útpadka rende-
zése tárgyában 

 (írásban csatolva) 
  
Szabó András polgármester elmondja, a Szivárvány, Kisér, Füleki Sándor és Tiszaburai 
utcákat mart aszfalttal terítették. Az elkészült útburkolat állagának megóvása és a vízelve-
zetés biztosítása, valamint a lakosság általi használhatóság érdekében szükséges az utak 
mentén az útpadka rendezése. Három árajánlat érkezett, a legkedvezőbb árajánlatot az Al-
földi–Munkaerő Szolgáltató Kft. adta bruttó 609.600,- 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 javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
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A képviselő-testület jelenlévő hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igenlő szavazattal el-
fogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
159/2016.(VII.14.) Kt. h a t á r o z a t 
a Szivárvány, Kisér, Füleki Sándor és Tiszaburai utcák útpadka rendezése tárgyban 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jog-
körében eljárva az alábbiak szerint dönt: 
Kunheges Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kb. 1400 fm hosszon 
elhatározza a Szivárvány, Kisér, Füleki Sándor és Tiszaburai utcákban az útpad-
ka rendezését. 
 

A munkálatok elvégzésével az Alföldi–Munkaerő Szolgáltató Kft.-t (5340 
Kunhegyes, Árpád krt. 5.) bízza meg. 

 
Az egyösszegű vállalási ár: 480.000,- Ft+Áfa, azaz bruttó 609.600,- Ft. 

 
     A beruházás költségét Kunhegyes Város Önkormányzata 2016. évi költségveté-

se terhére biztosítja. 
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 csoport ügyintézője 
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr                                          

 
 
 
HARMADIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Dózsa György úti Általános Iskola udvarán lévő rekortán pályához 
kapcsolódó térburkolat elkészítéséről 

 (írásban csatolva) 
  
Szabó András polgármester elmondja, a Dózsa iskola udvarán rekortán pályát építettek, a 
műszaki átadása már megtörtént. Az ünnepélyes átadásra akkor kerül sor, amikor a gyer-
mekek iskolába mennek. A pályázat nem tartalmazta a pálya melletti burkolat elkészítését, 
mely a használatot nagymértékben elősegítené azzal, hogy a sár és egyéb szennyeződések 
ne kerüljenek fel a pálya burkolatára. Igazgatóasszony is kérte, hogy ha lehet, akkor ezt 
szilárd burkolattal lássák el, hogy a gyermekek ne vigyék fel a sarat a pályára. Három ár-
ajánlat érkezett. A legkedvezőbb ajánlatot az Alföldi–Munkaerő Szolgáltató Kft. adta, 1 m2 
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térburkolatra árajánlata bruttó 15.714,- Ft. 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 hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igenlő szavazattal el-
fogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
160/2016.(VII.14.) Kt. h a t á r o z a t 
a Dózsa György úti Általános Iskola udvarán lévő rekortán pályához kapcsolódó 
térburkolat elkészítéséről  
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. § biztosított jogkö-
rében eljárva a Dózsa György út 38. szám alatti ingatlanon megvalósult rekortán 
pálya mellett térburkolat megépítésével  
 
az Alföldi–Munkaerő Szolgáltató  Kft-t (5340 Kunhegyes, Árpád krt. 5.) 
bízza meg. 
1 m2 térburkolat egységára: 12.373,- Ft+Áfa, azaz bruttó 15.714,- Ft. 

 
 

A beruházás költségét Kunhegyes Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése 
terhére biztosítja. 
 
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 csoport ügyintézője 
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr                                          

 
 
 
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés utcanév és házszámozás megváltoztatása (a Kunmadarasi út páros és 
páratlan számozású oldalán) 

 (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 a határozat tervezetet, azzal a kiegészítéssel, 
hogy a városban, ha vannak még ilyen rendezetlen számozások, akkor azokat rendezni fog-
ják. 
 
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 javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igenlő szavazattal el-
fogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
161/2016.(VII.14.) Kt. h a t á r o z a t 
házszámozás megváltoztatása (a Kunmadarasi út páros és páratlan számozású oldalán) 

 
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közterületnév és település-
rész-név megállapításának, valamint a házak számozásának, emléktáblák elhelyezé-
sének részletes szabályairól szóló 14/2013.(X.30.) számú képviselő-testületi rendele-
tében rögzített jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Kunmadarasi út házszámozását 
megváltoztatja az alábbiak szerint: 

 
 

o a 1536/2 helyrajzi számú közterület – az 3308/1 hrsz. számú közterület a külte-
rület határáig tart, Kunmadarasi út néven.  

o a házszámozás iránya az 1526 hrsz.-ú út felől a külterület felé haladjon, emelke-
dő páros és páratlan szám sorrendben, az alábbiak szerint: 

 
 

1535/1 helyrajzi számú (tornaterem, udvar) ingatlan címe:   Kunmadarasi út 1. 

1535/2 helyrajzi számú (vásártér) ingatlan címe:  Kunmadarasi út 3. 

3309/2 helyrajzi számú (lakóház udvar) ingatlan címe: Kunmadarasi út 5. 

3309/3 helyrajzi számú (strandfürdő) ingatlan címe: Kunmadarasi út 7. 

3310 helyrajzi számú (üdülő) ingatlan címe: Kunmadarasi út 9. 

 

2175/11 helyrajzi számú (telephely és gumijavító műhely) ingatlan címe:  Kunmadarasi út 2. 

2175/28 helyrajzi számú (üzem) ingatlan címe:  Kunmadarasi út 4. 

2175/32 helyrajzi számú (raktár, üzlet, épület, udvar) ingatlan címe:  Kunmadarasi út 6. 

 

 

Ipartelep: 

 

3303/10 helyrajzi számú (beépítetlen) ingatlan címe:  Kunmadarasi út 8/a 

3303/11 helyrajzi számú (beépítetlen) ingatlan címe:  Kunmadarasi út 8/b 

3303/12 helyrajzi számú (beépítetlen) ingatlan címe:  Kunmadarasi út 8/c 

3303/13 helyrajzi számú (beépítetlen) ingatlan címe:  Kunmadarasi út 8/d 

3303/16 helyrajzi számú (beépítetlen) ingatlan címe:  Kunmadarasi út 8/e 

3303/17 helyrajzi számú (üzem, udvar) ingatlan címe:  Kunmadarasi út 8/f 

3303/18 helyrajzi számú (beépítetlen) ingatlan címe:  Kunmadarasi út 8/g 

3303/27 helyrajzi számú (gyártócsarnok és udvar) ingatlan címe:  Kunmadarasi út 8/h 
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3303/20 helyrajzi számú (beépítetlen) ingatlan címe:  Kunmadarasi út 8/i 

3303/28 helyrajzi számú (beépítetlen) ingatlan címe:  Kunmadarasi út 8/j 

3303/25 helyrajzi számú (beépítetlen) ingatlan címe:  Kunmadarasi út 8/k 

3303/24 helyrajzi számú (beépítetlen) ingatlan címe:  Kunmadarasi út 8/l 

3303/26 helyrajzi számú (szántó, legelő, erdő, sportpálya, vízmű, szántó) ingatlan címe: 

Kunmadarasi út 8/m 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős:  Szabó András polgármester 

 
 
Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester  
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Metzinger Ferenc, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
7. Kerekes Sándor építési hivatalvezető 
 
 
 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek bejelenteni valója. Hozzászólás 
hiányában bejelenti a képviselő-testület nyilvános ülését 15 óra 11 perckor bezárja, zárt 
ülés keretében folytatja a tanácskozást. 
 

 
 

Kmf. 
 

Szabó András Dr. Pénzes Tímea  
polgármester jegyző 


