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Jegyzőkönyv 

 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. július 13-án 
megtartott soron kívüli nyilvános üléséről. 
 
 
Az ülés helye:  Városháza nagy tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:  Szabó András polgármester elnökletével: 

Madarasi Imre, Magyar György, Metzinger Ferenc, Dr. Nagy Le-
vente, Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna, Somodi József és Vinc-
ze László önkormányzati képviselő 

 
Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Répászky Gabri-

ella vezető-főtanácsos, Barta Györgyné a Kunhegyesi Járási Hiva-
tal hivatalvezető helyettese, Oláh Katalin ügyintéző tanácskozási 
joggal meghívottak és Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető  

 
 
 
Szabó András polgármester köszönti a megjelenteket a soron kívüli képviselő-testületi 
ülésen  
 
Az ülés határozatképes, nyolc önkormányzati képviselő megjelent. Nagy Kálmán képvise-
lő úr igazoltan van távol.  
A képviselő-testület soron kívüli nyilvános ülését megnyitja.  
 
Javasolja, hogy a meghívó szerint tárgyalják meg a napirendi pontokat. Kéri a napirendi 
pontok elfogadását. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, nyolc igenlő 
szavazattal elfogadja. 
 
 
 
ELSŐ NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.” című pályázat Támogatási 
Szerződésének aláírásához 

(írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja, a 2016. április 18. napon befogadott „Kunhegyes 
Kakat-ér rekonstrukciója I.” című támogatási kérelmet a Támogató Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága a 2017.06.30. na-
pon kelt támogatási döntés szerint 349.984.327 Ft vissza nem térítendő támogatásban ré-
szesített. A Petőfi utcától a Csokonai utcáig szilárd burkolatot fog kapni a Kakat-ér. Java-
solja, fogadják el a Támogatási Szerződés aláírásáról szóló határozat tervezetet. Megkérde-
zi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
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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: 
 
 
145/2017.(VII.13.) Kt. h a t á r o z a t, 
„Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.” című pályázat Támogatási Szerződésnek aláírá-
sához 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekez-
dés 1. pontjában biztosított jogkörében eljárva felhatalmazza Szabó András 
polgármestert a TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 azonosító számú, „Kunhe-
gyes Kakat-ér rekonstrukciója I.” című pályázat Irányító Hatóság által végle-
gesített Támogatási Szerződésének 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. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos      

 
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.” című pályázat megvalósí-
táshoz szükséges tervezői feladat ellátásához 

(írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja, a tervezési feladatok elvégzésétől három árajánlat 
érkezett. A legkedvezőbb árajánlatot az AQUAREA Mérnöki Vállalkozási és Szolgáltató 
Kft. adta bruttó 8.623.300 Forint értékben. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előter-
jesztéssel kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
146/2017.(VII.13.) Kt. h a t á r o z a t, 
a „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.” című pályázat megvalósításhoz szükséges ter-
vezői feladat ellátásához 
 

 Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 1. 
pontjában biztosított jogkörében eljárva felhatalmazza Szabó András polgármes-
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tert a TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 azonosító számú, „Kunhegyes Kakat-ér 
rekonstrukciója I.” című pályázat megvalósításhoz szükséges kiviteli terv elké-
szítésével  

bruttó 8 623 300 Ft összegben 
 

AQUAREA Mérnöki Vállalkozási és Szolgáltató Kft. -t  
 

bízza meg 
 

1. A feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkormányzata a pályáza-
ti forrásból elnyert támogatásban kívánja elszámolni. 
 

2. Kunhegyes Város Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgár-
mestert a szerződés aláírására. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester0 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. AQUAREA Mérnöki Vállalkozási és Szolgáltató Kft. 5002 Boldog Sándor István 

körút 4. 
5. ÖKO MÁTRIX Környezetgazdálkodási Tervező és Szolgáltató Kft. 5000 Szolnok 

Pálma utca 13. 
6. V&T Mérnöki Vállalkozási Kft. Rákóczi út 40-42. III. /6.  
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
9. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos     

 
 
 
HARMADIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a „Együttműködés megvalósítása a fenntartható közlekedésfejlesztés 
érdekében” Támogatási Szerződésének aláírásához 

(írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja, az „Együttműködés megvalósítása a fenntartható 
közlekedésfejlesztés érdekében” pályázat kapcsán Fegyvernek Város Önkormányzata a 
Konzorciumi vezető. A 2016.03.31. napon befogadott támogatási kérelmet Kunhegyes Vá-
ros Önkormányzata tekintetében a Támogató 2017.05.04. napon kelt támogatási döntés 
szerint 20.876.052 Ft támogatásban részesített. Az Abádszalóki és Tiszaszentimrei utcán 
lesz kialakítva buszöböl. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcso-
latban. 
 
 
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: 
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147/2017.(VII.13.) Kt. h a t á r o z a t, 
„ Együttműködés megvalósítása a fenntartható közlekedésfejlesztés érdekében” című pá-
lyázat Támogatási Szerződésnek aláírásához 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjá-
ban biztosított jogkörében eljárva felhatalmazza Szabó András polgármestert a 
TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00022 azonosító számú, „Együttműködés megvalósítása a 
fenntartható közlekedésfejlesztés érdekében” című pályázat Irányító Hatóság által 
véglegesített Támogatási Szerződésének 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. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos      

 
 
 
 
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése pályázathoz 
Szakmai tanulmány - üzleti terv – elkészítéséhez 

(írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja, a szakmai tanulmányi – üzleti terv elkészítésére 
három árajánlat érkezett. A legkedvezőbb árajánlatot az Opus Team Kft. adta bruttó 
3.302.000 Ft értékben. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolat-
ban. 
 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
148/2017.(VII.13.) Kt. h a t á r o z a t, 
a TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése pályázathoz Szakmai tanulmány – 
üzleti terv- elkészítéséhez 
 
 

 Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pont-
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jában biztosított jogkörében eljárva, a TOP-1.1.1-16 azonosító számú, „Iparterület 
fejlesztés Kunhegyesen” című pályázat benyújtásához szükséges Szakmai tanul-
mány – üzleti terv- elkészítésével 

bruttó 3 302 000 Ft összegben 
 

Opus Team Kft. -t  
bízza meg 

 
1. A feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkormányzata a pályázati 

forrásból elnyert támogatásban kívánja elszámolni. 
 

2. Kunhegyes Város Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgármes-
tert a szerződés aláírására. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Solino Bt. 4431 Nyíregyháza Harmat utca 4. 
5. East Investment Solutions Kft 4000 Nyíregyháza Bokréta u 10/L 
6. Opus Team Kft 1138 Budapest Meder utca 8/b 3/2 Levelezési cím: 4028 Debrecen 

Nyíl utca 46. 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
9. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos      

 
 

 
 

ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a TOP-1.1.1-16 azonosító számú Ipari parkok, iparterületek fejlesztése 
felhívásra pályázat benyújtásához 

(írásbeli) 
 
 
Szabó András polgármester javasolja az Ipari parkok, iparterületek fejlesztése felhívásra a 
pályázat benyújtását. A pályázat költségbecslése bruttó 117.779.029 Forint. Megkérdezi 
van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
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149/2017.(VII.13.) Kt. h a t á r o z a t, 
a TOP-1.1.1-16 azonosító számú Ipari parkok, iparterületek fejlesztése felhívásra pályázat 
benyújtásához 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Magyarország he-
lyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 1. 
pontjában biztosított jogkörében eljárva, TOP-1.1.1-16 100 %-os támogatás el-
nyerésére, „Iparterület fejlesztés Kunhegyesen” címmel, bruttó 117 779 029 Ft 
összegben pályázatot nyújt be 
 
1. 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. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
6. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos      

 
 
 

 
HATODIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2017. évi fejlesztési támogatásáról 

(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: 
 
 



 
 

8 
 

150/2017.(VII.13.) Kt. h a t á r o z a t, 
 „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2017. évi fejlesztési támogatásáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
 

hozzájárul 

 
„Kunhegyes Városért” Közalapítvány részére a 2.558.790 Ft összegű 2017. 
évi fejlesztési támogatás átutalásához. A fejlesztési támogatást az önkor-
mányzat a 2017. évi költségvetése terhére biztosítja 
A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó András polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 

 
 
Erről értesülnek: 

Imre Péter „Kunhegyes Városért” Közalapítvány kuratóriumi elnök, 5340. Kunhegyes, 
Szabadság tér 1. 

Szabó András polgármester 
Dr. Pénzes Tímea jegyző 
Barta Ferenc aljegyző 
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport ügyintézője 
Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
 

 
HETEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés az önkormányzat és intézményei karbantartásához szükséges anyagok 
beszerzéséről  

(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, hogy a legkedvezőbb árajánlatot adó Agromix 2002. Kft-től 
szerezzék be a karbantartáshoz szükséges anyagokat. 
 
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: 
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151/2017.(VII.13.) Kt. h a t á r o z a t, 
az önkormányzat és intézményei karbantartásához szükséges anyagok beszerzéséről 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. § biztosí-
tott jogkörében eljárva az önkormányzat és intézményei karbantartásához 
szükséges anyagok beszerzéséről az alábbiak szerint dönt: 
 

a beszerzéssel  az Agromix 2002 Kft-t bízza meg. 
 
 

A beszerzés költségét Kunhegyes Város Önkormányzata 2017. évi költség-
vetése terhére biztosítja. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 
Szabó András polgármestert a szállítási 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                                          

 
 
 
NYOLCADIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Szabadság téri játszópark fitnesz eszközökkel történő bővítésére vo-
natkozó vállalkozási szerződés módosításáról 

(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 Szabadság téri játszópark fitnesz eszközökkel történő bővíté-
sére vonatkozó vállalkozási szerződés módosításáról szóló 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. 
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A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
152/2017.(VII.13.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Szabadság téri  játszópark fitnesz eszközökkel történő bővítésére vonatkozó vállalkozási 
szerződés módosításáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított 
jogkörében eljárva hozzájárul az S-TÉR Kft-vel (1091Budapest Üllői út 5. III/23) 
2017. június 21. napján létrejött vállalkozási szerződés 5. pontjában szereplő első 
mondat alábbiak szerinti módosításához: 
 
„A Vállalkozó köteles a jelen szerződésben meghatározott munkát legkésőbb 
2017. augusztus 31. napjáig elvégezni.” 
 
A vállalkozási szerződés egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a vállalkozói szerződés-módosítás aláírására. 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. S-TÉR Kft. Sándor Tamás ügyvezető 1091Budapest, Üllői út 5. III/23 
6. Répászky Gabriella vezető- főtanácsos 

 
 
 
KILENCEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés „A nyári diákmunka” II. munkaerő-piaci programról szóló Hatósági 
szerződésről  

(írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja, a programban 10 fő vesz részt. A támogatás időtar-
tama 2017.08.01 – 2017.08.16-ig tart, 608.670 Ft támogatást igényelnek. Megkérdezi van-
e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
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153/2017.(VII.13.) Kt. h a t á r o z a t, 
 „A nyári diákmunka” II. munkaerő-piaci programról szóló Hatósági szerződésről  
 

Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésben 
felsorolt kötelező önkormányzati feladatellátás keretében a 12. pont alapján 
támogatja „A nyári diákmunka” munkaerő-piaci program céljait és annak meg-
valósulását az alábbiak szerint: 
A programban részt vevők száma: 10 fő 

            A támogatás időtartama: 2017.08.01.-2017.08.16.             
            Igényelt támogatás: 608.670.- Ft.                                      

Önerőt nem igényel, azonban a foglalkozás egészségügyi vizsgálat díja az 
önkormányzatot terheli. 

 

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

 

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. 

 
 
9/1. NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Kunhegyes Város településrendezési tervmódosítás véleményezési 
eljárás során beérkezett vélemények elfogadásáról 
 

(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 településrendezési terv módosításáról szóló határozat terveze-
tet. 
 
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: 
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154/2017.(VII.13.) Kt. h a t á r o z a t, 
Kunhegyes Város településrendezési tervmódosítás véleményezési eljárás során beérkezett 
vélemények elfogadásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelete 
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintéz-
ményekről 39.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kunhegyes külterü-
letén lévő 0927/13 hrsz-ú, jelenleg általános mezőgazdasági terület terület-
felhasználási változása és kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe sorolása vo-
natkozású településrendezési terv módosításhoz kapcsolódó véleményezési eljárás 
során beérkezett véleményeket és a partnerségi tervben meghatározott partnerek vé-
leményét és azok településrendezési tervbe történő szerepeltetését, a vélemények el-
fogadását a szakmai magyarázatban foglaltak szerint elfogadja. 
 

 
INDOKOLÁS 

 
A településrendezési tervmódosítás véleményezése során beérkezett vélemények kö-
zül az Állami Főépítész kifogással élt, mely kifogás miatt a tervező egyeztetve a be-
ruházóval módosította a településrendezési tervet – a beépítési százalék csökkentés-
re, a zöldfelület növelésre került és a telken belül véderdősáv került kijelölésre. A to-
vábbi államigazgatási szervek nem kifogásolták a településrendezési terv módosítást. 
Ezen vélemények figyelembevétele és tervben történő szerepeltetése a szakmai ma-
gyarázatban összeállítottak szerint a terv célkitűzését nem változtatja meg. A partner-
ségi tervben meghatározott partnerek a tervmódosítást nem kifogásolták, vagy véle-
ményt nem adtak. 
 

Jelen határozat az elfogadás napján lép hatályba. 
 

E határozatot a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelete a településfejlesztési koncepció-
ról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 39.§ (3) bekezdése sze-
rint az Állami Főépítész részére meg kell küldeni és közzé kell tenni. 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző  
4. Jász – Nagykun – Szolnok  Megyei Kormányhivatal, Kormánymegbízott Kabinet, 

Állami Főépítész, Szolnok,  
5. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft, Szolnok 
6. Pálinkás István Főépítész, Szolnok 
7. A Partnerségi jogszabályban meghatározott közzététel szerint 
8. Irattár 

 



 
 

13 
 

 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek bejelenteni valója. Hozzászólás 
hiányában megköszöni a részvételt, a képviselő-testület nyilvános ülését 15 óra 11 perckor 
bezárja. 
 

Kmf. 
 

Szabó András Dr. Pénzes Tímea  
polgármester jegyző 


