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Jegyzőkönyv 
 

 

Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. április 24-én 
megtartott soron következő 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, Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna és 
Somodi József önkormányzati képviselő 

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

nalka gazdasági osztályvezető, Lukácsné Nagy Erika vezető-
főtanácsos, Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző, Oláh 
Katalin ügyintéző, Dr. Bánfi Zsuzsanna járási hivatalvezető, Fá-
bián-Major Anikó intézményvezető, Szentpéteriné Lévai Mária 
igazgató, Szabó József a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 
csoportvezetője, Váradi László, Teleki Zoltán r. alezredes, Tokai 
Lajos r. alezredes tanácskozási joggal meghívottak és Barta Zsa-
nett jegyzőkönyvvezető  

 
 
Szabó András polgármester köszönti a soron következő képviselő-testületi ülésen Dr. 
Bánfi Zsuzsanna járási hivatalvezető asszonyt, Teleki Zoltán alezredes urat és Tokai Lajos 
alezredes urat valamint a megjelenteket. 
 
Az ülés határozatképes, nyolc önkormányzati képviselő megjelent. Vincze László képvise-
lő igazoltan van távol. 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 nyolc tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, nyolc igenlő 
szavazattal elfogadja. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek interpellációja. 
 
Interpelláció hiányában javasolja, kezdjék el a napirendi pontok megtárgyalását. 
 
Nagy Kálmán képviselő megkérdezi, hogy a volt sütőüzem tulajdonosát nem lehetne-e 
felszólítani valamilyen rendbetételre, mert katasztrofálisan néz ki a volt pékségnek, sütő-
üzemnek a környéke illetve maga az udvara is. Megkérdezi van-e lehetőség arra, hogy va-
lamilyen rendet tegyenek ott. A legutóbbi információja az volt, hogy az ócsai malom a tu-
lajdonosa annak az objektumnak. Most már rettenetesen néz ki, maga az udvara is illetve a 
környéke is és senki nem nyúl hozzá. Amikor nagyon nagy a fű akkor foglalkoznak vele és 
levágják a közmunkások, de belül ők sem tudnak semmit tenni. 
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Dr. Pénzes Tímea jegyző képviselő úr kérdésére elmondja, hogy nagyon nehéz oda a be-
jutás. A rendőrség részéről is tapasztalják ezt az elhagyatottságot. Anno adó- és értékbizo-
nyítvány kiállítása iránt keresték meg, a tulajdonos arra sem volt hajlandó, hogy idejöjjön, 
nem tudtak bemenni az ingatlanba annyira elhanyagolja. Felszólítások tavasz kezdetén 
mindig mennek és amennyiben a közterület felügyeleti vizsgát leteszi kollégája, akkor on-
nantól kezdve bírságolni is fogják őket. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése, véleménye. To-
vábbi hozzászólás hiányában elkezdik a napirendi pontok megtárgyalását. 
 
 
 
ELSŐ NAPIRENDI PONT 
Beszámoló Kunhegyes Város közrendjének és közbiztonságának helyzetéről 

(írásbeli) 
 
Szabó András polgármester megkérdezi Teleki Zoltán alezredes urat, van-e kiegészíteni 
valója a beszámolóval kapcsolatban. 
 
Teleki Zoltán alezredes köszönti a jelenlévőket az állomány nevében. Elmondja a Karcagi 
Rendőrkapitányság állománya 2016-ban is a részére meghatározott és kitűzött feladatokat a 
Belügyminisztérium, az Országos Rendőr-főkapitányság és a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Rendőr-főkapitányság által meghatározottak szerint hajtotta végre. A fő szempont a 
lakosság szubjektív közbiztonság érzetének a javítása volt. Kunhegyes Város tekintetében 
csak jó dolgokról tud beszámolni, egyébként a többi településnél is. A regisztrált bűncse-
lekmény szám 2016-ban a korábbi évhez képest ismét csökkent 15 %-kal 2015-höz képest 
pedig 62 %-os csökkenés történt a regisztrált bűncselekmények számában. A közterületen 
regisztrált bűncselekmények számában egy minimális 4 db-os emelkedést regisztráltak, de 
ez még mindig kevesebb, mint a fele a 2012. évinek illetve az ezt megelőző évek által re-
gisztrált bűncselekmény számnak. A 14 kiemelten kezelt bűncselekmény, ezek azok a bűn-
cselekmények, amelyek a lakosokat leginkább irritálják és a biztonságérzetet a leginkább 
negatívan tudják befolyásolni, 21 %-kal csökkentek és ez az adat ez a 2013. évi adatnak az 
egyharmada. Tehát kétharmados csökkenés következett be. Kiemelné, hogy emberölés az 
elmúlt három évben nem történt a településen. A lopások száma, pedig történelmileg ala-
csony szintre került, 38%-ot csökkent a lopások száma 2015-höz képest és 77 %-kal csök-
kent a 2010., 2011-es évekhez képest. A lakásbetörések száma szintén az elmúlt tíz év leg-
alacsonyabb értékét mutatta 30%-kal kevesebb lakásbetörés történt a településen, mint egy 
évvel korábban és 75%-kal kevesebb, mint 2011-ben. Ki kell emelni mindenképpen, hogy 
a bűnmegelőzéshez a rendőrség mellett a leghatékonyabban és a legeredményesebben az 
önkormányzat járult hozzá. Az évek óta tartó és folyamatos közfoglalkoztatás az ami segíti 
a munkájukat és ezt mindenképpen meg szeretné köszönni polgármester úrnak és a tisztelt 
képviselő-testületnek. A nyomozás eredményességi mutatójuk nem csak az elmúlt hét év, 
hanem mióta rendőr nem emlékszik, hogy ilyen magas lett volna. Tízből hét bűncselek-
mény elkövetőit a Karcagi Rendőrkapitányság felderíti. Egy olyan magas szám, ami orszá-
gosan is nagyon kiemelkedő. Ha csak ahhoz viszonyítja, hogy 2012-ben 30 %-os volt ez az 
érték, tehát akkor pont fordítottja volt. A 14 kiemelten kezelt bűncselekmény nyomozás 
eredményességi mutatója több, mint 60 %-os volt, ez a 156 kapitányság közül a tizenegye-
dik helyet jelentette Karcagnak. Ez az a 14 kiemelt bűncselekmény, amit már mondott, 
hogy a legjobban befolyásolja a lakosok szubjektív biztonságérzetét. Tulajdon elleni sza-
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bálysértések száma is 50 %-kal csökkent a korábbi évhez képest. Egy területen tud sajnos 
negatív dologról beszámolni, az pedig a közlekedésbiztonsági helyzet, ahol 58 %-os bal-
eseti szám növekedést regisztráltak. Már az év nem jól kezdődött, amikor a mentőjármű 
eddig is tisztázatlan okok miatt egy szülő nőhöz igyekezett és kisodródott. Egy dolog biz-
tos, ha a biztonsági övek be lettek volna kötve, a szakértő szerint valószínűleg könnyű sé-
rülést szenvedtek volna mindketten, rosszabb esetben lett volna súlyos sérülés, ugyanis be-
lül a fülke nem sérült. Ebben az évben 50%-kal kevesebb balesetet regisztráltak, mint a 
tavalyi évben. Úgy gondolja megtalálták azt a módszert, ami által ezen tudnak változtatni. 
Az illegális migrációs tevékenység a tavalyi évben is nagy terhet rótt a rendőrkapitányság 
teljes személyi állományára. A Bács-Kiskun és Csongrád megyei határszakasz megerősíté-
sére folyamatosan adták a megerősítő erőket. Húsz alkalommal került 12 fő vezénylésre a 
kapitányság állományából, ebből Kunhegyes is rendesen kivette a részét. Mindenképpen 
kiemelné, hogy a közterületen megjelenő rendőrök száma közel 20%-kal, a közterületen 
eltöltött órák száma pedig 14 %-kal nőtt. Az a szinte korlátlan mennyiségben biztosított 
túlóra keret, amivel a kollégák, aki akart tudott dolgozni, többletmunkát vállalni és ezt 
pénzben megváltották, ez megjelent ott, hogy a közterületen több rendőr teljesített szolgá-
latot. A rendőri intézkedéseket egy táblázat mutatja a beszámolóban. Ebből csak az előállí-
tások számát emelné ki, ami közel 7 %-kal nőtt, a biztonsági intézkedések száma 27 %-kal. 
De az ami igazán kimagasló, az az elővezetések száma 127 %-os növekedés történt, ami 
azért is nagyon magas, mert legtöbbször Szolnokra kell az elővezetett személyeket elszállí-
tani. Tehát amíg elővezetést hajt végre a rendőr, addig nincs a közterületen. Ebben min-
denki kivette a részét a bíróságok, a büntetés végrehajtás, a járási hivatalok, tehát mindenki 
küldi az elővezetőt, illetve ő saját maguk is, a rendőrség. A város három körzeti megbízotti 
területtel rendelkezik. Mind a három körzeti megbízotti státusz feltöltött tapasztalt, idős, 
motivált kollégákkal. Megköszöni az ő munkájukat is. Mindenképpen elmondaná, hogy 
bűn és baleset megelőzési tevékenységüket egész évben fokozottan fejtették ki. Az iskolák-
tól érkeztek a megkeresések, próbáltak mindennek eleget tenni. Akár úgy is, hogy az isko-
lai bűnmegelőzési tanácsadó bevonásával és őrsparancsnok úr ezt kimagasló szinten koor-
dinálta. Megköszöni az ő munkáját is. Úgy gondolja mindenhol meg tudtak jelenni ahol 
szükség volt rájuk és kimagasló figyelmet fordítottak a veszélyeztetett célcsoportokra, az 
idősekre és iskoláskorúakra. Az iskola rendőre program a tavalyi év szeptemberétől is fo-
lyik, minden iskolában van iskolarendőr. Stratégiai partnerük a Polgárőrség, akik egész 
évben hathatós segítséget nyújtottak a munkájukhoz. Szeretné megköszönni az ő segítsé-
güket is, biztos benne, hogy ezekről az eredményekről nem tudna beszámolni akkor ha ők 
nem lettek volna ott a kollégái mellett. Összegzésképpen elmondja, hogy a Rendőrkapi-
tányság a meghatározott és a részére kitűzött célokat megvalósította. Nagymértékben 
csökkent a bűncselekmények száma, a szabálysértések száma. Jelentősen nőtt a nyomozási 
eredményesség, az állampolgárok szubjektív közbiztonság érzetét befolyásoló jogsértések-
kel szemben hatékonyan tudtak fellépni, a migrációs feladatok ellátása ellenére is jelentő-
sen nőtt a közterületen a rendőri jelenlét, javult a közterület rendje és a település közbiz-
tonsága is. Folyamatos párbeszédet folytattak az állampolgárokkal, az önkormányzattal, a 
civil szervezetekkel. Szeretné megköszönni az önkormányzatnak a Karcagi Rendőrkapi-
tányság működéséhez nyújtott segítségét és ebben az évben is szeretnének erre igényt tar-
tani. Kéri a tisztelt képviselő-testületet a beszámoló megvitatására és annak elfogadására.  
 
Szabó András polgármester átadja a szót a képviselő társainak, akinek van kérdése tegye 
fel. 
 
Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna képviselő elmondja, általában a problémás esetekben 
dolgoznak együtt a rendőreikkel és úgy gondolja, hogy kölcsönösen jó véleménnyel van-



 
 

6 
 

nak erről az együttműködésről. Az külön öröm, hogy a rendőrség épülete úgy műszaki te-
kintetben, ha történtek is kivitelezői melléfogások. Azért nagyon lényegesen jobb állagú, 
mint megelőzően. Ugyanakkor nagyon szerencsés lenne, ha az irodai frontok berendezésén 
is sikerülne, az informatikai rendszeren, a hírközlésen is olyan szinten javítani, ami egy 
állampolgárban, egy ott dolgozóban és úgy általában az ott előforduló emberekben azt a 
benyomást keltené fokozottan, hogy ott az ő ügyeivel teljesen normális feltételek között, 
abszolút civilizáltan és kellő hatalmi támogatottsággal járnak el. Pillanatnyilag az a bútor-
zat, az a berendezés, az az informatikai eszközök úgy gondolja, hogy már nem feltétlenül a 
kifogástalan és gördülékeny munkát segítik.  
 
Magyar György képviselő intézményvezetőként elmondja, hogy megerősíteni tudja, hogy 
az intézményekben a rendőrség jelenléte jó értelemben meghatározó. Szeretik ezeket a 
programokat, előadásokat, élvezetesek és rendkívül hasznosak, játékosan tanulhatnak meg 
a gyerekek minden olyan dolgot, amely a biztonságukhoz feltétlenül szükséges. Ezt szeret-
né megköszönni és kérni továbbra is, hogy tartsák meg jó szokásukat.  
 
Metzinger Ferenc képviselő elmondja, hogy jó szívvel tudja elfogadni alezredes úr be-
számolóját. Nagyon jó az együttműködésük őrsparancsnok úrral és köszöni a segítséget, 
amikor szükség van rá.  
 
Dr. Pénzes Tímea jegyző köszönetét szeretné kifejezni. Elmondja, hogy sajnos egy új tí-
pusú és egyre jobban jellemző bűncselekmény a jogcím nélküli csoportos lakásfoglalás 
kapcsán parancsnok úrral nagyon jól tudnak együttműködni, hiszen neki is korlátozottak az 
eljárás jogosultságai, és neki is. A járási hivatallal együttműködve tudnak fellépni, ami 
mostanában nagyon nagy felháborodást kelt a lakosság körében is. Ezt szeretné megkö-
szönni és tartsa meg jó szokását e tekintetben, hogy továbbra is együtt tudjanak működni. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek hozzászólása. További hoz-
zászólás hiányában megköszöni kapitányúrnak a hozzáállását, és amikor segítséget kér, 
akkor mindig intézkednek. Elmondja, három dolog jelent problémát a városban. Az egyik, 
hogy más településekről a beköltözés üresen álló házakba. A másik probléma a kamionok 
parkolása, a helyi rendőrök igazoltatják a parkoló kamionokat, de mindig újabb és újabbak 
jönnek, és olyan helyen parkolnak, hogy például a Hidrák szökőkutat eltakarják, és az át-
utazók megállnak és fényképezkednének ott, de emiatt nem lehet. A harmadik probléma 
pedig most derült ki, hogy azok a roma gyerekek, akik várnak a buszra a játszótéren lévő 
padokra ülnek a kisgyerekek között és talán még kábítószereznek is. Ezeket azért mondta 
el, mert ma csúcsosodott ki ez a dolog, de egyébként minden problémát meg szokott be-
szélni őrsparancsnok úrral. Összességében szeretné megköszönni a munkájukat, nagyon jó 
kapcsolatuk van, a rendőri munkával meg van elégedve a városban, továbbra is azt kéri, 
hogy maradjon meg.  
 
Teleki Zoltán alezredes teljes egyetért Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna képviselőasz-
szony felvetésével. Amikor megtörtént az épület átadása, és amikor odament azonnal az 
volt az első, hogy ledöbbent, hogy hogy lehet egy ilyen gyönyörű épületet átadni úgy, hogy 
az ötven-hatvan évvel ezelőtti piszkos, szakadt bútorok, székek vannak ott. Mivel nem ön-
álló költségvetési szerv, csak a megyei főkapitányság és a gazdasági rendőrfőkapitány he-
lyettes úr irányítása alá tartozott, így nem tudott semmit tenni. Nyilván azonnal jelezte fő-
kapitány úrnak. Főkapitány úr ígéretet tett, hogy minél hamarabb, valóban ez nem állapot. 
Gyönyörű az épület kívül-belül, de belép az ember és a sírhatnék fogta el amikor meglátta, 
és hogy milyen körülmények között dolgoznak a kollégák. Már azok a régi páncélszekré-
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nyek sem illenek oda. Tud róla főkapitány úr, ahogy a keretek engedik, nyilván lesz rá le-
hetőség. Magyar György képviselő úrnak köszöni az elismerő szavakat az állomány nevé-
ben. Metzinger Ferenc képviselő úrnak is köszöni az elismerő szavakat. Elmondja, hogy 
Kunhegyesen egy nagyon jó csapat van, nagyon szorgalmasak és lelkiismeretesek kollé-
gák. A jogcím nélküli lakásfoglalás kapcsán van is büntető eljárás folyamatban. Megpró-
bálnak minden segítséget megadni és ők is megkapnak minden segítséget, amelyet köszön-
nek. A kamion parkolásra és a játszótéren a roma gyerekekre majd őrsparancsnok úr odafi-
gyel. Megköszöni a segítséget, amit kapnak polgármester úrtól, jegyző asszonytól és a 
képviselőktől. Megköszöni őrsparancsnok úrnak is és a kollégáinak is a munkáját. 
 
 
Szabó András polgármester megköszöni a hozzászólásokat. Megkérdezi van-e még vala-
kinek kérdése, hozzászólása. 
 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a tájékoztatót, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a beszámolót, a következő határozatával: 
 
 
70/2017.(IV.24.) Kt. h a t á r o z a t, 
a közrend, közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Karcag Városi 
Rendőrkapitányság Kunhegyesi Rendőrőrs vezetőjének Kunhegyes város 
közrendje, közbiztonsága helyzetéről szóló beszámolóját a mellékelt 
tartalommal jóváhagyólag 
 

e l f o g a d j a. 
 

 
A képviselő-testület ezúton fejezi ki a Karcag Városi Rendőrkapitányság, ki-
emelten a Kunhegyesi Rendőrőrs valamennyi dolgozójának a Kunhegyes város 
közrendjének fenntartása, közbiztonságának fenntartása érdekében kifejtett te-
vékenységét. 
 
 

Erről értesülnek: 
1. Teleki Zoltán alezredes, kapitányságvezető 
2. Tokai Lajos alezredes, Kunhegyesi Rendőrőrs őrsparancsnok 
3. Szabó András polgármester 
4. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
5. Barta Ferenc aljegyző 
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MÁSODIK NAPIRENDI PONT 
Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2017. év I. negyedévi tevékeny-
ségéről  

(írásbeli) 
   
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
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 javaslatot, a következő határozatával: 
 

71/2017.(IV.24.) Kt. h a t á r o z a t, 
a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2017. I. negyedéves tevékenységéről szóló 
tájékoztató elfogadásáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kunhegyes 
Városért” Közalapítvány csoportvezetőjének a „Kunhegyes Városért” 
Közalapítvány 2017. év I. negyedéves tevékenységéről szóló tájékoztatóját – a 
mellékelt tartalommal – jóváhagyólag 
 

e l f o g a d j a. 
 
Erről értesülnek: 

1. Imre Péter a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány kuratórium elnöke 
2. Szabó József a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője 
3. Szabó András polgármester 
4. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
5. Barta Ferenc aljegyző 

 
 
 
HARMADIK NAPIRENDI PONT 
Tájékoztató a  a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről 

(írásbeli) 
   
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
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 javaslatot, a következő határozatával: 
 



 
 

9 
 

72/2017.(IV.24.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta az előterjesztést 
és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
81. § (3) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás, valamint a helyi önkormány-
zat és szervei Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 10/2014. (X.22.) rendelet 
5/c. melléklet 4. pontja alapján úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal 2016. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót 

  
elfogadja 

 
egyúttal  a Polgármesteri Hivatal valamennyi dolgozójának megköszöni a 2016. 
évben végzett munkáját. 

 
 
Erről értesülnek: 
1. Dr. Pénzes Tímea jegyző  
2. Szabó András polgármester 
3. Barta Ferenc aljegyző  
4. Polgármesteri Hivatal szervezeti egység vezetői 
 
 
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete támogatásáról 

a Kunhegyesi Csoport céljai érdekében 
(írásbeli) 

 
Szabó András polgármester elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
is tárgyalta, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhan-
gúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
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 javaslatot, a következő határozatával: 

 
 

73/2017.(IV.24.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete támogatásáról a Kunhegyesi 
Csoport céljai érdekében 

 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mozgássérültek Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete (5000 Szolnok, Somogyi B. u. 4/a.) részére  
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60.000.-Ft összegű támogatást nyújt 

 
a 2017. évi költségvetése terhére a Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Egyesülete Kunhegyesi Csoportja megalakulásának 35. évfordulója alkalmából a 
Rokkantak Napja keretében szervezett rendezvény megvalósítása céljából. 
 
A támogatás folyósítása egy összegben 2017. május 31-ig átutalással történik.  
 
A támogatás folyósításának feltétele a Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Egyesülete 2015. évi beszámolója az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
tv. 30. § szerinti letétbe helyezésének igazolása. 
 
A támogatás Kunhegyesi Csoport céljaira történő felhasználását a Mozgássérültek 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesületnek igazolnia kell. 
 
A képviselőtestület felhatalmazza Szabó András Kunhegyes Város Polgármesterét, 
hogy a 14/2015. (V. 27.) Kt. rendelet szerint készült szerződést aláírja. 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Dr. Urbán Szabó Béla Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesület 

(5000 Szolnok, Somogyi B. u. 4/a.) elnöke 
4. Barta Ferenc aljegyző 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
8. Irattár 

 
 
 
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha alapító okira-
tának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 

(írásbeli) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi tárgyalta, megkérdezi mi volt a bizottságok véleménye. 
 
Magyar György elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja az alapító okiratának módosításáról és az 
alapító okirat egységes szerkezetbe foglalásáról szóló határozat tervezetet. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
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Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja az alapító okirat módosításáról szóló javaslatot, kézfeltartással jelezze. 

 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
74/2017.(IV.24.) Kt. h a t á r o z a t, 
Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha alapító okiratának módosításá-
ról  
 

A Képviselő-testület jóváhagyja Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és 
Konyha alapító okiratát módosító okiratát jelen határozat 1. számú melléklete sze-
rinti tartalommal. 
 
A Képviselőtestület kötelező érvénnyel előírja, hogy a Kunhegyes Város Óvodai 
Intézmény, Bölcsőde és Konyha alapító okiratának megfelelően az alapdokumen-
tumok módosításra kerüljenek. 
 
Felelős: intézményvezető 
Határidő: 2017. május 23. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Fábián-Major Anikó Kunhegyes Város Óvodai Intézménye intézményvezetője 
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
4. Barta Ferenc aljegyző 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
7. Fűtő Georgina kiskincstári csoportvezető 
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, aki elfogadja az alapító okirat 
egységes szerkezetbe foglalásáról szóló javaslatot, kézfeltartással jelezze. 

 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
75/2017.(IV.24.) Kt. h a t á r o z a t, 
Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha alapító okiratának egységes 
szerkezetbe foglalásáról 
 

A Képviselő-testület jóváhagyja Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és 
Konyha 74/2017. (IV.24.) Kt. határozatban jóváhagyott módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jelen határozat 1. számú melléklete szerinti tar-
talommal és ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 14/2017. (I. 17.) Kt. határo-
zattal jóváhagyott alapító okiratait. 
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Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Fábián-Major Anikó Kunhegyes Város Óvodai Intézménye intézményvezetője 
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
4. Barta Ferenc aljegyző 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
7. Fűtő Georgina kiskincstári csoportvezető 
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 

HATODIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Mikroagro Bt. (Kunhegyes, Rákóczi út 37/a.) 0927/12 hrsz-ú ingatla-
non lévő telephely bővítési kérelméhez kapcsolódó településrendezéssel összefüggő 
eljárás folytatásáról 

 (írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja ifj. Kiss Gábor írásban kérte, hogy az eljárást kör-
nyezeti vizsgálat nélkül folytassa le az önkormányzat, erről kellene dönteni. Megkérdezi 
van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja az alapító okirat módosításáról szóló javaslatot, kézfeltartással jelezze. 

 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
76/2017.(IV.24.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Mikroagro Bt. (Kunhegyes, Rákóczi út 37/a) 0927/12 hrsz-ú ingatlanon lévő telephely 
bővítési kérelméhez kapcsolódó településrendezéssel összefüggő eljárás folytatásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 1. 
pontja, valamint a többször módosított az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény rendelkezései alapján a Mikroagro 
Bt. (Kunhegyes, Rákóczi út 37/a.) 0927/12 hrsz-ú ingatlanon lévő telephely 
bővítési kérelme alapján a hatályos településrendezési terv módosítására 
vonatkozó eljárást az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról 
szóló 2/2011.(I.11.) számú Korm. rendeletben foglaltak szerint környezeti 
értékelés elkészítését mellőzve kívánja folytatni. 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Kerekes Sándor építési hivatalvezető 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
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8. Mikroagro Bt. (Kunhegyes, Rákóczi út 37/a.) 
 
 
 
HETEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzatának megvásárlásra felajánlott Kun-
hegyes, Jósika u. 19. (3067 hrsz.) szám alatti ingatlan ½ tulajdoni hányada tárgyában 

(írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
is tárgyalta, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhan-
gúan elfogadásra javasolja a határozat tervezet „A” változatát. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a bizottság javaslatát, kézfeltartással jelezze. 

 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
77/2017.(IV.24.) Kt. h a t á r o z a t, 
Kunhegyes Város Önkormányzatának megvásárlásra felajánlott Kunhegyes, Jósika u. 19. 
(3067 hrsz.) szám alatti ingatlan ½ tulajdoni hányada tárgyában 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban biztosított 
jogkörében eljárva, figyelembe véve az önkormányzat vagyonáról szóló 
22/2004.(V.01.) rendelet előírásait – az alábbiak szerint dönt: 
 
 
Szász József Károlyné adásvételi ajánlatát, mely az ½ részben tulajdonában lévő 
az ingatlan- nyilvántartásban szereplő Kunhegyes, Jósika u. 19. (3067 hrsz) 
szám alatti belterületi, kivett lakóház, udvar ingatlanra vonatkozik 
 

T Á M O G A T J A .  
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata az ingatlan ½ tulajdoni hányadát per-, teher- 
és igénymentesen – ingatlan értékbecslési érték szerint – 1.000.000 Ft. azaz 
Egymillió forint-ért, valamint 100.000.- Ft-ért, azaz Egyszázezer forintért a 
benne lévő ingóságokat (2 vitrin, 3 nagy ruhásszekrény, 1 konyhaszekrény, 1 
ágy, 1 heverő, 1 gáztűzhely, 1 kályha) megvásárolja. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó András polgármestert az adásvételi 
szerződés aláírására. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Szász József Károlyné Dr. Bíró Ferenc Ügyvéd útján (5000 Szolnok, Széchenyi u. 

9. 1/2.) 
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 

 
 
 
 
NYOLCADIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Kunhegyes, Szivárvány utca 40. (3397 hrsz) beépítetlen terület megne-
vezésű ingatlan értékesítéséhez való hozzájárulásról 

(írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
is tárgyalta, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhan-
gúan elfogadásra javasolja a határozat tervezet „A” változatát. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a bizottság javaslatát, kézfeltartással jelezze. 

 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
78/2017.(IV.24.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Kunhegyes, Szivárvány utca 40. (3397 hrsz.) beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 
értékesítéséhez való hozzájárulásról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában foglalt 
jogkörében eljárva az alábbiak szerint dönt: 
 
Lengyel Andor Zsombor (szül.: Kunhegyes, 1976.02.12., an.: Göblyös Ibolya) 
5340 Kunhegyes, Nyár utca 31. szám alatti lakos kérelmét, amely jelenleg nem 
hasznosított önkormányzati tulajdonban lévő Kunhegyes, Szivárvány utca 40. szám 
3397 hrsz. alatti beépítetlen terület megvásárlására vonatkozik  
 

támogatja. 
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Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonában lévő Kunhegyes, Szivárvány utca 
40. (3397 hrsz.) alatt nyilvántartott beépítetlen terület megnevezésű ingatlant 
Lengyel Andor Zsombor részére 216.000 Ft azaz Kettőszáztizenhatezer forint 
összegért értékesíti. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Lengyel Andor Zsombor (5340 Kunhegyes, Nyár utca 31.) 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 

 
 
 
KILENCEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Kunhegyes Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező 
909/1 és 909/2 hrsz sz. alatti ingatlanok bérbeadásához való hozzájárulásról 

(írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
is tárgyalta, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhan-
gúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a bizottság javaslatát, kézfeltartással jelezze. 

 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
79/2017.(IV.24.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Kunhegyes Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező 909/1. és 909/2 hrsz. sz. 
alatti ingatlanok bérbeadásához való hozzájárulásról 

 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, valamint 
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 
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39/2004. (VII.30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról 28. § (1)-(3) 
bekezdéseiben foglalt jogkörében eljárva az alábbiak szerint dönt: 
 
Ács Attila (szül.: Kunhegyes, 1979.08.23., an.: Rapi Erzsébet) 5340 Kunhegyes, 
Nagy Sándor utca 7. szám alatti lakos kérelmét a Kunhegyes Város Önkormányzata 
tulajdonát képező Kunhegyes, 909/1 hrsz. alatti összesen 1 ha 720 m2 nagyságú és 
909/2 hrsz. alatt nyilvántartott 1 ha 8048 m2 kivett anyaggödör megnevezésű 
ingatlanok bérletére vonatkozó kérelmét az alábbi feltételekkel elfogadja: 

1. Gondoskodik az ingatlanok rendben tartásáról, gyommentesítéséről. 
2. A terület bérleti díját bruttó 15.000,- Ft/év, azaz bruttó Tizenötezer forint/év 

összegben állapítja meg. 
3. Bérleti jogviszony 5 év meghatározott időre szól. 
4. A bérleti jogviszony kezdete: 2017. május 1.  
5. A bérleti jogviszony vége: 2022. április 30. 
6. Tűrni köteles a vízgazdálkodással kapcsolatos védekezési és fenntartási 

feladatok elvégzését és emiatt kártérítési igénnyel nem élhet. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Ács Attila (5340 Kunhegyes, Nagy Sándor utca 7.) 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 

 
 
 
TIZEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Kunhegyes Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező 
897/2 és 897/3 hrsz. sz. alatti ingatlanok értékesítéséhez való hozzájárulásról 

(írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
is tárgyalta, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhan-
gúan elfogadásra javasolja a határozat tervezet „A” változatát. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a bizottság javaslatát, kézfeltartással jelezze. 
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A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
80/2017.(IV.24.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Kunhegyes Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező 897/2 és 897/3 hrsz. sz. 
alatti ingatlanok értékesítéséhez való hozzájárulásról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában foglalt 
jogkörében eljárva az alábbiak szerint dönt: 
 
Ács Attila (szül.: Kunhegyes, 1979.08.23., an.: Rapi Erzsébet) 5340 Kunhegyes, 
Nagy Sándor utca 7. szám alatti lakos kérelmét, amely jelenleg nem hasznosított 
önkormányzati tulajdonban lévő kivett vízállás megnevezésű ingatlanok 
megvásárlására vonatkozik 
 

támogatja. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonában lévő Kunhegyes, 897/2. hrsz és 
897/3. hrsz alatt nyilvántartott ingatlanokat Ács Attila részére 497.000 Ft azaz 
négyszázkilencvenhétezer forint összegért értékesíti. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.  

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Ács Attila (5340 Kunhegyes, Nagy Sándor utca 7.) 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 

 
 
TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Kunhegyes, Purgány utca 5. (1326 hrsz.) alatti terület bérbeadásához 
való hozzájárulásról 

(írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
is tárgyalta, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhan-
gúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
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Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a bizottság javaslatát, kézfeltartással jelezze. 

 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
81/2017.(IV.24.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Kunhegyes, Purgány utca 5. (1326 Hrsz.) alatti terület bérbeadáshoz való hozzájárulásról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, valamint Kunhe-
gyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 39/2004. 
(VII.30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról 28. § (1)-(3) bekezdéseiben foglalt 
jogkörében eljárva az alábbiak szerint dönt: 
 
Gőz Lajos (születési neve: Gőz Lajos, szem. sz.: 1 531030 2916, an.: Juhász Er-
zsébet, születési helye: Tiszaderzs, 1953.10.30.) 5340 Kunhegyes, Sánta köz 16/a 
lakos -Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonát képező Purgány utca 5. (össze-
sen: 417 m2) terület bérletére vonatkozó kérelmét az alábbi feltételekkel elfogadja: 
 

1. Gondoskodik a telkek rendben tartásáról, gyommentesítéséről. 
2. A terület bérleti díját bruttó 1.000.- Ft/hó, azaz bruttó Egyezer forint/hó ösz-

szegben állapítja meg. 
3. Bérleti jogviszony határozott időre szól. 
4. A bérleti jogviszony kezdete: 2017. május 1. 
5. A bérleti jogviszony vége: 2017. november 30. 

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

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
7. Gőz Lajos Kunhegyes, Sánta Köz 16/a. 

 
 
TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonában lévő 3309/3. hrsz-ú 
strandfürdő megnevezésű ingatlanon belül működő hátsó bejáratnál lévő büfé üze-
meltetéséről 

(írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
is tárgyalta, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
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Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhan-
gúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a bizottság javaslatát, kézfeltartással jelezze. 

 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
82/2017.(IV.24.) Kt. h a t á r o z a t, 
Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonában lévő 3309/3. hrsz-ú strandfürdő megneve-
zésű ingatlanon belül működő hátsó bejáratnál lévő büfé üzemeltetéséről 

 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, foglalt jogköré-
ben eljárva az alábbiak szerint dönt: 

 

Kunhegyes Város Önkormányzata F. Nagy Miklós egyéni vállalkozó (székhelye: 
5340. Kunhegyes, Árpád krt. 42., adószám: 63152528-2-36) a Kunhegyes belterület 
3309/3. hrsz-ú. strandfürdő megnevezési ingatlanon belül a hátsó bejárat melletti 64 
m2 nagyságú büfé vendéglátás céljára történő üzemeltetésére 2017. május 01 - 
2017. szeptember 30. napjáig tartó időtartamra határozott idejű 

 

        bérleti szerződést köt 

az alábbi feltételekkel: 

- a szerződés 30 napos felmondási idővel bármelyik fél írásban felmondhatja 
(rendes felmondás); 

- bérleti díj: bruttó 20.000,- Ft/hó; 
- a bérlő köteles a működéshez szükséges engedélyeket beszerezni, a tárgyi 

feltételeket biztosítani. 
 

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

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Kolozsvári Imre a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője (üzemeltető) 
4. F. Nagy Miklós vállalkozó (5340 Kunhegyes, Árpád krt. 42.) 
5. Barta Ferenc aljegyző 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
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8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
 
 
 
TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézménynek „Az 
egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása” című pályázat benyújtásáról 
az Emberi Erőforrás Minisztériuma, Széchenyi 2020 pályázati kiírásra 

(írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési 
Intézmény szeretné benyújtani „Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása” 
című pályázati felhívásra a pályázatát. 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 javaslatot, a következő határozatával: 
 
83/2017.(IV.24.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézménynek „ Az egész életen át tartó 
tanuláshoz hozzáférés biztosítása „ című pályázat benyújtásáról az Emberi Erőforrás 
Minisztériuma, Széchenyi 2020 pályázati kiírásra 
 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzata, mint fenntartó a Kunhegyesi Városi 
Könyvtár és Közművelődési Intézménynek „Az egész életen át tartó tanuláshoz 
hozzáférés biztosítása” című pályázat benyújtását az Emberi Erőforrás Minisz-
tériuma, Széchenyi 2020 pályázati kiírásra 
 

jóváhagyja. 
 

2. A pályázati támogatás segítségével megvalósuló célok: „Az egész életen át tar-
tó tanuláshoz hozzáférés biztosítása” pályázat által a szakmai tevékenység bő-
vítése 
 

3. Az igényelt támogatás: bruttó 60. 000. 000 Ft 
 

4. Kunhegyes Város Önkormányzata a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közműve-
lődési Intézmény részére a pályázathoz önerőt nem biztosít.  

 
5. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 

Szentpéteriné Lévai Mária igazgatót a szükséges teendők ellátásra. 
 

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

mény igazgatója 
6. Kiskincstári csoport 
7. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos 

 
 

 
TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kossuth 
Úti Általános Iskola Tagintézménye intézményátszervezésével kapcsolatos vélemé-
nyezésről 

(írásbeli) 
 

Szabó András polgármester elmondja az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi tárgyalta, megkérdezi mi volt a bizottságok véleménye. 
 
Magyar György elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a bizottság javaslatát, kézfeltartással jelezze. 

 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
84/2017.(IV.24.) Kt. h a t á r o z a t, 
A Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kossuth Úti Általános Iskola 
Tagintézménye intézményátszervezésével kapcsolatos véleményezésről  

 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az in-
tézmény tervezett átszervezésével kapcsolatosan az alábbi véleményt alkotja:  
 
 A Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kossuth Úti 
Tagintézménye 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos utca 43. szám alatti 
feladatellátási hely kerüljön megszüntetésre. 

 
2. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 

András polgármestert a vélemény megküldésére és az ezzel kapcsolatos szük-
séges teendők ellátására, valamint a vagyonkezelési szerződésre és a Megálla-
podásra vonatkozó módosításának aláírására. 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
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3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Karcagi Tankerületi Központ  
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos 

 
 
 
TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Kunhegyes, Hajnal u. 3. (2388 hrsz) szám alatti ingatlan köznevelési 
feladatellátás céljára vagyonkezelésbe történő átadásáról 

(írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
is tárgyalta, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhan-
gúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a bizottság javaslatát, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
85/2017.(IV.24.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Kunhegyes, Hajnal u. 3. (2388 hrsz) szám alatti ingatlan köznevelési feladatellátás céljá-
ra vagyonkezelésbe történő átadásáról  
 

Kunhegyes Város Önkormányzata a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 11. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 99/C. § 
(2) bekezdés a) pontja alapján a kizárólagos tulajdonában lévő, Kunhegyes Hajnal 
u. 3. (2388 hrsz) szám alatti ingatlant 2017. szeptember 1. napjától térítésmente-
sen, határozatlan időtartamra a Szolnoki Tankerület részére vagyonkezelésbe át-
adja köznevelési feladatellátás –pedagógiai szakszolgálat feladatellátás- céljára. 
 
A Szolnoki Tankerület átlátható szervezetnek minősül a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján, így megfelel a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (1) bekezdésében fog-
laltaknak. 
 
Az átadás-átvétel feltételeiről köznevelési feladat ellátását szolgáló vagyonkezelé-
si megállapodás jön létre a felek között. 
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Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András Polgármestert a szükséges teendők ellátására. 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Szolnoki Tankerület 
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
4. Barta Ferenc aljegyző 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
 
TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. bérleti szerződésének megkötésé-
ről 

(írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
is tárgyalta, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhan-
gúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a bizottság javaslatát, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
86/2017.(IV.24.) Kt. h a t á r o z a t, 
a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. bérleti szerződésének megkötéséről 

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

hozzájárul 
 
a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35., cégjegyzékszám: 
01-09-667975, adószám: 12175136-2-44, bankszámlaszám: 13700016-03848016-
00000000, képviseli: Florin Ungureanu ügyvezető) bérleti szerződésének megköté-
séhez az alábbi feltételekkel: 

- bérleti díj: 500.000.-Ft+ÁFA/év, 
- a felek a szerződést aláírás napjától 2022. június 15. napjáig tartó határozott 

időtartamra kötik, mely 5 évvel automatikusan meghosszabbodik, ha az ön-
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kormányzat ettől eltérően nem nyilatkozik a szerződés lejártát megelőző 180 
nappal.  

- az üzemeltető és a jelenlegi bérlők írásbeli hozzájárulása a szerződéskötéshez. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó András 
polgármestert a szükséges teendők ellátására. 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35.) 
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 

 
 
 
16/1. NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. bérleti szerződésének megkötésé-
ről 

(írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
is tárgyalta, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhan-
gúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a bizottság javaslatát, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
87/2017.(IV.24.) Kt. h a t á r o z a t, 
Nyugdíjas Klub támogatásáról 

 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Nyugdíjas Klub 
(képviseli: Papp Lászlóné klubvezető, 5340 Kunhegyes, Nagy S. u. 17.) részére  
 

60.000.-Ft összegű támogatást nyújt 
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a 2017. évi költségvetése terhére a Nyíregyházi Állatparkba tervezett kirándu-
lásuk buszköltségének kifizetése céljából. 
 
A támogatás utófinanszírozású, kifizetése készpénzben, Kunhegyes Város Ön-
kormányzata (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.) részére kiállított számlák 
alapján történik a támogatási cél megvalósítását követő 60 napon belül.  
 
A képviselőtestület felhatalmazza Szabó András Kunhegyes Város Polgármes-
terét, hogy a 14/2015. (V. 27.) Kt. rendelet szerint készült szerződést aláírja. 
 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Papp Lászlóné (5340 Kunhegyes, Nagy S. u. 17.) Nyugdíjas Klub klubvezetője 
4. Barta Ferenc aljegyző 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
8. Irattár 

 
 
 
16/2. NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a „Kunhegyes, Szabadság téri meglévő játszópark bővítése, dínó-ösvény 
kialakítása” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárást követően létrejött vállalkozási 
szerződés módosításáról 
 

(írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja a szerződésben benne van, hogy a dínókat kerítéssel 
vennék körbe, de olyan szép az az sövény, hogy a műszaki tartalomból kikerülne a kerítés 
elem, ehelyett 3 fittness eszközt ajánlottak fel. Emiatt kell a vállalkozási szerződést módo-
sítani. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, hogy valamikor szó volt arról, hogy sétáló utcát kellene ott 
kialakítani, megkérdezi, hogy ennek a megvalósítására nincs lehetőség. 
 
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy vizsgálódtak ebben az ügyben, de a kereskedők 
nem nagyon szeretnék ezt. Egyébként is csak a Takarékszövetkezet előtt és a bejáró közötti 
részt tudnák, viszont akkor változtatni kellene a parkolási renden a hivatal előtt, mert akkor 
annak a résznek a forgalmát a hivatal elé tolná, tehát nem biztos, hogy jobban járnának. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése. 
 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a bizottság javaslatát, kézfeltartással jelezze. 
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A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot hét igenlő és egy nem szavazattal 
elfogadja, a következő határozatával: 
 
 
88/2017.(IV.24.) Kt. h a t á r o z a t, 
a „Kunhegyes, Szabadság téri meglévő játszópark bővítése, dínó-ösvény kialakítása” 
tárgyban kiírt közbeszerzési eljárást követően létrejött vállalkozási szerződés 
módosításáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata a 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 
„Kbt.”) Harmadik rész szerint, a 141. § (6) bekezdése alapján 2017. április 21. 
nappal módosítja a fenti tárgyban létrejött vállalkozási szerződést a VIA PLAZA 
Kft-vel (1186 Budapest, Tövishát u. 1. IV/12.) oly módon, hogy a „kerítés” elem 
kerüljön ki a szerződésből, valamint a teljesítési határidő – tekintettel a rendkívüli 
időjárási körülményekre – 3 munkanappal meghosszabbodjon. 
 
A Felek a kiválasztott 3 fittness eszköz beszerzését külön megállapodásban 
rögzítik. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert a 
vállalkozási szerződés-módosítás, valamint a külön megállapodás aláírására. 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. VIA PLAZA Kft. (1186 Budapest, Tövishát u. 1. IV/12.) 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos 

 
 
16/3. NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 
törvény 3. melléklet II.2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtandó „Kunhegyesi 
belterületi utak lefedése” című pályázathoz 

(írásbeli) 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a bizottság javaslatát, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja, a következő határozatával: 
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89/2017.(IV.24.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. 
melléklet II.2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására benyújtandó „Kunhegyesi 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 2017. évi központi költségvetéséről szóló 
2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás elnyerésére, 
„Kunhegyesi belterületi utak lefedése” címmel, bruttó 17.663.160 Ft összegben 
pályázatot nyújt be 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzata a 2.663.160 Ft önerőt 2017. évi 
költségvetése terhére biztosítja. 
 

2. 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 

 
 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek bejelenteni valója. Hozzászólás 
hiányában megköszöni a részvételt, a képviselő-testület nyilvános ülését 16 óra 44 perckor 
bezárja és zárt ülés keretében folytatják a napirendi pontok megtárgyalását 
 
 
 

Kmf. 
 

Szabó András Dr. Pénzes Tímea  
polgármester  jegyző 


