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6/2018. a helyi adórendeletek módosításáról E0 
7/2018. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 
6/2017. (III. 29.) rendelet módosításáról 

H6 

 
 

HATÁROZATOK MUTATÓJA 

 
 

Határozat 
száma 

 
Határozat tárgya Kódszám 

51/2018. Kunhegyes város tűz- és katasztrófavédelmi helyzetének 
értékeléséről szóló beszámoló elfogadásáról 

C2 

52/2018. a civil szervezetek részére támogatási pályázat kiírásáról A15 
53/2018. a Kunhegyesi Városi Strand és Gyógyvizű Fürdő 2018. 

évi szezonra vonatkozó belépőjegyárairól 
Z1 

54/2018. a tavaszi szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról Z1 
55/2018. a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intéz-

mény 2017. évi szakmai beszámolójáról szóló bizottsági 
tájékoztató tudomásul vételéről  

C2 

56/2018. A Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola Kossuth Úti Általános Iskola Tagintézménye in-
tézményátszervezésével kapcsolatos véleményezésről, 
az 5340 Kunhegyes, Dózsa György utca 38.szám alatti 
feladatellátási helyen a köznevelési és egyéb alapfeladata 
közé kerüljön felvételre  az SNI tanulók integrált nevelése-
oktatása keretében autizmuszavar fogyatékossági típus 

Z1 
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57/2018. A Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola Kossuth Úti Általános Iskola Tagintézménye in-
tézményátszervezésével kapcsolatos véleményezésről, 
5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos utca 43. szám alatti 
feladatellátási helyen lévő Kunhegyesi Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola Kossuth Úti Általános Iskolai 
Tagintézménye, jogutód nélkül kerüljön megszüntetésre, 
törlésre a szakmai dokumentumból. 

Z1 

58/2018. A Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola Kossuth Úti Általános Iskola Tagintézménye in-
tézményátszervezésével kapcsolatos véleményezésről, 
a Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola Kossuth Úti Általános Iskola Tagintézménye telephe-
lye, a 5340 Kunhegyes, Kunmadarasi út 1. szám alatti te-
lephelye kerüljön megszüntetésre, mint a tagintézmény 
telephelye. 

Z1 

59/2018. A Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola Kossuth Úti Általános Iskola Tagintézménye in-
tézményátszervezésével kapcsolatos véleményezésről, 
az 5340 Kunhegyes, Kunmadarasi út 1. szám alatti 
feladatellátási hely az 5340 Kunhegyes, Dózsa György 
utca 38. szám alatti székhelyintézmény telephelyeként ke-
rüljön felvételre a szakmai alapdokumentumba. 

Z1 

60/2018. Véleményezés a Szolnoki Tankerületi Központ fenntartá-
sában lévő köznevelési intézmények átszervezéséről 

Z1 

61/2018. a Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesü-
lete támogatásáról a Kunhegyesi Csoport céljai érdekében 

D7 

62/2018. Nyugdíjas Klub támogatásáról D7 
63/2018. Kunhegyesi Települési Értéktár Bizottság beszámolója a 

2017. II. félévben végezett tevékenységéről 
C2 

64/2018. a Kunhegyesi Települési Értéktár Bizottságba újabb tagok 
felkéréséről 

Z1 

65/2018. Bojti Imre és Bojti Attila (5300 Karcag, Damjanich u. 
56.) kérelméről munkahelyteremtő vállalkozáshoz ingat-
lan bérleti szerződés módosításáról 

D7 

66/2018. a „Népi építészeti Program keretében népi építészeti örök-
ség megőrzésére irányuló támogatási felhívásra a Polgár-
mesteri Hivatal épületének felújítására pályázat benyújtá-
sához 

A15 

67/2018. az önkormányzatok rendkívüli támogatására vonatkozó 
igény benyújtásáról 

Z1 

68/2018. hagyományos hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás ha-
tósági szerződése jóváhagyásáról 

Z1 

69/2018. a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00005 azonosító számú „Kun-
hegyesi Polgármesteri Hivatal épületének felújítása és 
energia felhasználásának racionalizálása” című projekt 
Támogatási szerződés módosításáról és költségek átcso-
portosításáról 

A15 

70/2018. Vincze László alpolgármester személyes érintettsége alap- Z1 
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ján döntésből való kizárásáról 

71/2018. a Nagykun Hagyományőrző Társulás Társulási Tanács 
üléseire meghatalmazott képviselő személyéről 

Z1 

72/2018. a járási Startmunka mintaprogramok és hosszabb időtar-
tamú közfoglalkoztatás beruházási és dologi költségeire 
érkezett árajánlatok bírálatáról 

Z1 
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Jegyzőkönyv 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. március 27-én 
megtartott soron következő nyilvános üléséről. 
 
 
Az ülés helye:  Kunhegyes, Kossuth L. u. 39. 
 

 

Jelen vannak:  Szabó András polgármester elnökletével: 
Madarasi Imre, Magyar György, Metzinger Ferenc, Nagy Kál-
mán, Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna, Somodi József és Vincze 
László önkormányzati képviselő 

 
Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Csehné Köteles 

Rozália belső ellenőr, Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályve-
zető, Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos, Ollári Balázs va-
gyongazdálkodási ügyintéző, Oláh Katalin ügyintéző, Barta 
Györgyné járási hivatalvezető helyettes, Szirmai József, Szentpé-
teriné Lévai Mária intézményvezető, Kisné Veres Edit könyvtár-
vezető, Richter Károlyné a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesz-
tési Bizottság tagja, Szabó József a „Kunhegyes Városért” Köz-
alapítvány csoportvezetője, Kolozsvári Imre a Kunhegyesi Víz- és 
Csatornamű Kft. ügyvezetője tanácskozási joggal meghívottak és 
Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető  

 
 
 
Szabó András polgármester köszönti járási hivatalvezető helyettes asszonyt és a soron kö-
vetkező képviselő-testületi ülésen a megjelenteket. 
 
Az ülés határozatképes, nyolc önkormányzati képviselő megjelent. Dr. Nagy Levente kép-
viselő igazoltan van távol. A képviselő-testület soron következő nyilvános ülését megnyit-
ja.  
 
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. 
 
Nagy Kálmán képviselő elmondja, az egyik kérdése az lenne, hogy a Zádor út javítása 
kapcsán meddig van garancia. Kérné a garanciális javítást. 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy utánanéznek ennek és írásban válaszolni fog-
nak képviselő úrnak. Megkérdezi van-e még valakinek bejelenteni valója, kérdése. 
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Nagy Kálmán képviselő megkérdezi, hogy a Gamesz udvaráról a szemetet mikor viszik el. 
A Református iskola udvarán rengeteg patkány és róka van.  
 
Szabó András polgármester elmondja, elkezdődik a tavasz és elkezdik a hulladék elszállí-
tását. Megkérdezi van-e még valakinek felvetése. 
 
Magyar György képviselő elmondja, ha vége lesz a fűtési szezonnak, a következő évben 
tudnak-e úgy tervezni, hogy a Gamesz udvaron ne olyannal fűtsenek, hogy sárgás fekete 
füst jöjjön a kéményből. A gyerekek nem tudnak kimenni az udvarra, mert ömlött a sárgás 
fekete füst a Gamesztól. 
 
Vincze László alpolgármester elmondja, hogy alkalmanként vásárolnak szenet, és amikor 
nem olyan minőségűt kapnak, akkor van ez a probléma amit képviselő úr is mondott. Erre 
kell figyelni, hogy azt a minőségű szenet vegyék, ami nem okoz ilyen problémát. 
 
 
Szabó András polgármester megköszöni a hozzászólásokat. Megkérdezi, hogy van-e va-
lakinek más bejelenteni valója. 
 
További interpelláció hiányában elkezdik a napirendi pontok megtárgyalását. 
 
 
 
ELSŐ NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 6/2017.(III.29.) rendelet módosításáról 

 (írásbeli) 
   
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi és Sport Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Magyar György elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet. 
 
Szabó András polgármester megköszöni a tájékoztatást. Megkérdezi van-e valakinek hoz-
zászólása. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a rendelet tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igen szavazattal a 
rendeletet elfogadja és megalkotja 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
 

6/2018.(III.28.)  
önkormányzati rendelete 

 
a helyi adórendeletek módosításáról 
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A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képez 
 
 
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a helyi adórendeletek módosítására 

(írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet. 
 
Szabó András polgármester megköszöni a tájékoztatást. Megkérdezi van-e még valakinek 
hozzászólása. 
 
Madarasi Imre képviselő megkérdezi, hogy az iparűzési adó mértéke csökken-e majd. A 
helyi iparűzési adóval kapcsolatban kérdez, ami nem világos számára. „Adóköteles az ön-
kormányzat illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási 
tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység). Megkérdezi, hogy az ideiglenes vál-
lalkozási tevékenységgel végzett tevékenység mennyi időtartamra vonatkozik. 
 
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy 180 nap. 
 
Madarasi Imre képviselő megkérdezi, hogy aki 2 hónapig tevékenykedik vele mi lesz. 
 
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy a székhelye szerint illetékes önkormányzatnál 
fizeti. 
 
Szabó András polgármester megköszöni a hozzászólásokat. Megkérdezi van-e valakinek 
kérdése. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a rendelet tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igen szavazattal a 
rendeletet elfogadja és megalkotja:  
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
 

7/2018.(III.28.)  
önkormányzati rendelete 

 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 

térítési díjakról szóló 6/2017. (III. 29.) rendelet módosításáról 
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A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képez 
 
 
 
 
HARMADIK NAPIRENDI PONT 
Tájékoztató a Kunhegyesi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság 2017. évben vég-
zett tevékenységéről 

 (írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester elmondja, nagyon alapos beszámolót olvashatnak a képvise-
lők.   
 
Nagy Kálmán képviselő, mint a Tűzoltó-parancsnokság Köztestületének az elnöke ezúton 
is megköszöni a támogatást, amit 2017-ben nyújtott az önkormányzat ahhoz, hogy zökke-
nőmentesen tudjon működni a tűzoltóság. A települési önkormányzatoktól befolyt pénzek 
nélkül nem tudnák a garantált bérminimumot a dolgozóknak megadni, szükség van rá és 
nagyon köszöni. Megköszöni, hogy tavaly is és az idei évben is támogatja az önkormány-
zat a tűzoltóságot. Lehet olvasni a beszámolóban, hogy a tartalékszer az IFA 31 éves, va-
lamit, ha van lehetőség rá, akkor pályázati úton is jó lenne egy újat beszerezni.  
 
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 egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
51/2018.(III.27.) Kt. h a t á r o z a t, 
Kunhegyes város tűz- és katasztrófavédelmi helyzetének értékeléséről szóló beszámoló 
elfogadásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a város tűz- és kataszt-
rófavédelmi helyzetének értékeléséről szóló beszámolót megismerte és azt  

 
jóváhagyólag elfogadja, 

 
egyúttal  a Kunhegyesi Önkormányzatai Tűzoltó-parancsnokság valamennyi 
dolgozójának megköszöni a tűz- és katasztrófavédelmi feladatok során kifejtett 
megelőző és védekezési tevékenységét. 
 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
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2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Nagy Kálmán köztestület elnöke 
5. Molnár Zoltán tűzoltó parancsnok 

 
 
 
 
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés civil szervezetek részére támogatási pályázat kiírásáról  

(írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és 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 javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
 
52/2018.(III.27.) Kt. h a t á r o z a t, 
a civil szervezetek részére támogatási pályázat kiírásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 14/2015.(V.27.) ön-
kormányzati rendelet alapján a civil szervezetek részére támogatási pályázatot ír 
ki. A pályázati kiírást a következő tartalommal közzé teszi a Kunhegyesi Híradó 
májusi számában és a www.kunhegyes.hu honlapon: 
 
 
„Támogatásban részesülhet mindazon kunhegyesi székhelyű legalább két éve 
működő párton kívüli 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak megfelelő civil 
szervezet, amely Kunhegyes közigazgatási területén végzett tevékenységhez kéri 
a támogatást.  

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt élvez: 
- kulturális tevékenység, kiemelten a városi rendezvényekhez való kapcso-

lódás, 

- gyermek- és ifjúságvédelem, 
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- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegíté-

se, 

- közrend, közbiztonság védelme célt meghatározó pályázat.  

 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 
- kérelmező azonosító adatait (név, cím, adószám, cégbejegyzés), 

- a pályázati célt (amire a támogatást kéri), 

- a pályázati cél megvalósításának költségvetését, 

- a saját erő összegét, 

- a kért támogatás összegét. 

 
A pályázati adatlap mellé csatolni kell: 
- 6 hónapnál nem régebbi igazolás arról, hogy a 2011. évi CLXXV. törvény 

alapján a szervezet bejegyzett civil szervezetnek számít 
 

A pályázati adatlapot hiánytalanul kell kitölteni, a pályázat benyújtása után hi-
ánypótlásra nincs lehetőség. A hiányosan vagy késve benyújtott pályázatok 
nem támogathatók. A civil szervezeteknek a kapott támogatással 2019. január 
15-ig kell elszámolni. 

 
A pályázatot Kunhegyes Város Polgármesteréhez (Kunhegyes, Kossuth Lajos 

utca 58.)  2018. május 16. (szerda) 16 óráig lehet benyújtani. 
 

Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a közpénzekből nyújtott támogatá-
sok átláthatósága érdekében a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pá-
lyázat esetében az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről nyilatkozni kell. 
A nyilatkozat kitöltése minden pályázat esetén kötelező, annak elmulasztása a 
pályázat érvénytelenségét vonja maga után. A nyilatkozatot a pályázati adatlap 
tartalmazza. Amennyiben a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdése alap-
ján az érintettség fennáll, úgy „Közzétételi kérelmet” is kötelezően csatolni kell 
a pályázathoz” 

 
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. Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagjai 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
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ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT 
Tájékoztató a Kunhegyesi Városi Strand és Gyógyvizű Fürdő 2018. évi szezonra vo-
natkozó belépőjegyárairól 

(írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és 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 javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
 
53/2018.(III.27.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Kunhegyesi Városi Strand és Gyógyvizű Fürdő 2018. évi szezonra vonatkozó belépő-
jegyárairól 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata a Kunhegyesi Városi Strand és Gyógyvizű 
Fürdőben 2018. évben alkalmazandó belépőjegyárakra az alábbiak szerint tesz ja-
vaslatot: 

 
 

Megnevezés 
Javasolt díjtétel 2017. 

évre 
Napijegy 1.000 Ft/fő 
Kedvezményes napijegy 600 Ft/fő 
Délutáni jegy (17.00 – 20.00 óráig) 600 Ft/fő 
Csoportos napijegy (15 fő felett) 700 Ft/fő 
Kedvezményes csoportos napijegy (15 fő felett) 500 Ft/fő 
Alkalmi bérlet 5 alkalomra 3.500 Ft/fő 
Alkalmi bérlet 10 alkalomra 6.000 Ft/fő 
Kedvezményes alkalmi bérlet 5 alkalomra 2.500 Ft/fő 
Kedvezményes alkalmi bérlet 10 alkalomra 5.000 Ft/fő 
Tanulóbérlet úszásoktatásra, napi 2 órára, 5 alkalommal 1.250 Ft/fő 
Heti bérlet 5.000 Ft/fő 
Kedvezményes heti bérlet 4.000 Ft/fő 
Havi bérlet 15.000 Ft/fő 
Kedvezményes havi bérlet 10.000 Ft/fő 
Úszóbérlet heti (18.00 – 20.00 óráig) 2.500 Ft/fő 
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Úszóbérlet havi (18.00 – 20.00 óráig) 8.000 Ft/fő 
Szezonbérlet (05.01-09.30-ig) 40.000 Ft/fő 
Szezonbérlet helyi lakosoknak (05.01-09.30-ig) 20.000 Ft/fő 
Kabinbérlet 300 Ft/alkalom 
Hangos bemondás 200 Ft/alkalom 
Pálya (futball, röplabda) bérlet 200 Ft/óra 
Labda (futball, röplabda) bérlet 100 Ft/óra 
Lakókocsi hely bérleti díja 1.000 Ft/nap 
Napi horgász jegy 1.500 Ft/nap 
Kedvezményes Napi horgász jegy (helyi lakosoknak) 1.000 Ft/nap 

 
Kedvezményre jogosít: 
- diákigazolvány 
- nyugdíjas igazolvány 

 
 
A táblázatban szereplő díjtételek tartalmazzák az általános forgalmi adót. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete képviselő-testületi ja-
vaslat taggyűlés elé terjesztésével megbízza Szabó András polgármestert. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Képviselőtestület tagjai 
5. Kolozsvári Imre Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője 
6. Oláh Katalin gazdasági ügyintéző 
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
8. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 

 
 

 
HATODIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a tavaszi szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról 

 (írásbeli) 
   
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és 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 javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
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A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
54/2018.(III.27.) Kt. h a t á r o z a t, 
a tavaszi szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról 
 

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

hozzájárul 
 

ahhoz, hogy a tavaszi szünidei gyermekétkeztetést Kunhegyes Város Óvodai 
Intézmény, Bölcsőde és Konyha biztosítsa 2018. március 29-én és 2018. április 
3-án a csatolt szerződés szerint. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a szerződés aláírására. 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Major Anikó Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha vezetője 
4. Barta Ferenc aljegyző 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Muka Andrea kiskincstári csoport ügyintézője 
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport ügyintézője 
9. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
 
HETEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő Kunhe-
gyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2017. évi szakmai beszámolójá-
nak elfogadásáról 

 (írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi és Sport Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
Magyar György elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 



 
 

13 
 

Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
55/2018.(III.27.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2017. évi szakmai beszámoló-
járól szóló bizottsági tájékoztató tudomásul vételéről  
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Oktatási, Kultu-
rális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottságának a Kunhegyes 
Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2017. évi szakmai munkájáról 
szóló tájékoztatót 

tudomásul vette 
 

azzal, hogy az intézmény valamennyi dolgozójának megköszöni a 2017. év-
ben a közművelődési, kulturális feladatok végrehajtása, a városi rendezvé-
nyek színvonalas lebonyolítás során kifejtett tevékenységét. 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Magyar György Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bi-

zottság elnöke 
5. Szentpéteriné Lévai Mária a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közmű-

velődési Intézmény igazgatója 
6. Kisné Veres Edit intézményvezető helyettes 
7. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos 

 
 
 
NYOLCADIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Karcagi Tankerületi Központ által kezdeményezett Kunhegyesi Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményátszervezéséhez 

 (írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester elmondja, négy határozati javaslatot tartalmaz az előterjesz-
tés. Az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság vélemé-
nyezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Magyar György elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja mind a négy határozat 
tervezetet, azzal a kiegészítéssel, hogy az 5340 Kunhegyes, Kunmadarasi út 1. szám alatti 
feladatellátási hely 2018. június 30-ig az 5340 Kunhegyes, Dózsa György utca 38. szám 
alatti székhelyintézmény telephelyeként kerüljön felvételre a szakmai alapdokumentumba. 
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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 a Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kossuth Úti 
Általános Iskola Tagintézménye intézményátszervezésével kapcsolatos véleményezésről, 
az 5340 Kunhegyes, Dózsa György utca 38.szám alatti feladatellátási helyen a köznevelési 
és egyéb alapfeladata közé kerüljön felvételre  az SNI tanulók integrált nevelése-oktatása 
keretében autizmuszavar fogyatékossági típus, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
 
56/2018.(III.27.) 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, az 5340 Kunhe-
gyes, Dózsa György utca 38.szám alatti feladatellátási helyen a köznevelési és egyéb alap-
feladata közé kerüljön felvételre  az SNI tanulók integrált nevelése-oktatása keretében au-
tizmuszavar fogyatékossági típus 
 
 

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:  
 

Jóváhagyja, 

az 5340 Kunhegyes, Dózsa György utca 38.szám alatti feladatellátási helyen 
a köznevelési és egyéb alapfeladata közé kerüljön felvételre  az SNI tanulók 
integrált nevelése-oktatása keretében autizmus spektrumzavar fogyatékos-
sági típus 

 
 

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 Megál-
lapodásra vonatkozó módosításának aláírására. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Karcagi Tankerületi Központ, Sági István tankerületi igazgató 
5. Kovácsné Lázár Elvira intézményvezető 
6. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos 
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Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a 
javaslatot a Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kossuth Úti Álta-
lános Iskola Tagintézménye intézményátszervezésével kapcsolatos véleményezésről, 5340 
Kunhegyes, Kossuth Lajos utca 43. szám alatti feladatellátási helyen lévő Kunhegyesi Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kossuth Úti Általános Iskolai Tagintézménye, 
jogutód nélkül kerüljön megszüntetésre, törlésre a szakmai dokumentumból, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
 
57/2018.(III.27.) 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, 5340 Kunhegyes, 
Kossuth Lajos utca 43. szám alatti feladatellátási helyen lévő Kunhegyesi Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola Kossuth Úti Általános Iskolai Tagintézménye, jogutód nél-
kül kerüljön megszüntetésre, törlésre a szakmai dokumentumból. 
 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a nemzeti köznevelés-
ről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdésében foglaltak alapján 
az intézmény tervezett átszervezésével kapcsolatosan az alábbi véleményt 
alkotja:  
 

2. Hatályon kívül helyezi a 84/2017.(IV.24.) Kt. határozatát, mely tartalma, a 
Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kossuth Úti 
Általános Iskola Tagintézménye 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos utca 43. 
szám alatti feladatellátási hely kerüljön megszüntetésre. 

 
    3.  Jóváhagyja az 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos utca 43. szám alatti 

feladatellátási helyen lévő Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola Kossuth Úti Általános Iskolai Tagintézménye, jogutód nél-
kül kerüljön megszüntetésre, törlésre a szakmai dokumentumból. 
 
 

4. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a vélemény megküldésére és az ezzel kapcsolatos 
szükséges teendők ellátására, valamint a vagyonkezelési szerződésre és a 
Megállapodásra vonatkozó módosításának aláírására. 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Karcagi Tankerületi Központ, Sági István tankerületi igazgató 
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5. Kovácsné Lázár Elvira intézményvezető 
6. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos 

 
 
 
 
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a 
javaslatot a Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kossuth Úti Álta-
lános Iskola Tagintézménye intézményátszervezésével kapcsolatos véleményezésről, a 
Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kossuth Úti Általános Iskola 
Tagintézménye telephelye, a 5340 Kunhegyes, Kunmadarasi út 1. szám alatti telephelye 
kerüljön megszüntetésre, mint a tagintézmény telephelye, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
58/2018.(III.27.) 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, a Kunhegyesi Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kossuth Úti Általános Iskola Tagintézménye 
telephelye, a 5340 Kunhegyes, Kunmadarasi út 1. szám alatti telephelye kerüljön megszün-
tetésre, mint a tagintézmény telephelye. 
 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a nemzeti közneve-
lésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdésében foglaltak alap-
ján az intézmény tervezett átszervezésével kapcsolatosan az alábbi véle-
ményt alkotja:  
 

Jóváhagyja, 

a Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kossuth Úti 
Általános Iskola Tagintézménye telephelye, a 5340 Kunhegyes, Kunma-
darasi út 1. szám alatti telephelye kerüljön megszüntetésre, mint a tagin-
tézmény telephelye. 

 
2. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete felhatalmazza Sza-

bó András polgármestert a vélemény megküldésére és az ezzel kapcsola-
tos szükséges teendők ellátására, valamint a vagyonkezelési szerződésre 
és a Megállapodásra vonatkozó módosításának aláírására. 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Karcagi Tankerületi Központ, Sági István tankerületi igazgató 
5. Kovácsné Lázár Elvira intézményvezető 
6. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos 
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Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a 
javaslatot a Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kossuth Úti Álta-
lános Iskola Tagintézménye intézményátszervezésével kapcsolatos véleményezésről, az 
5340 Kunhegyes, Kunmadarasi út 1. szám alatti feladatellátási hely 2018. június 30-ig az 
5340 Kunhegyes, Dózsa György utca 38. szám alatti székhelyintézmény telephelyeként 
kerüljön felvételre a szakmai alapdokumentumba, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
59/2018.(III.27.) 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, az 5340 Kunhe-
gyes, Kunmadarasi út 1. szám alatti feladatellátási hely az 5340 Kunhegyes, Dózsa György 
utca 38. szám alatti székhelyintézmény telephelyeként kerüljön felvételre a szakmai alap-
dokumentumba. 
 
 

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:  
 

Jóváhagyja, 

az 5340 Kunhegyes, Kunmadarasi út 1. szám alatti feladatellátási hely 
2018. június 30-ig az 5340 Kunhegyes, Dózsa György utca 38. szám alatti 
székhelyintézmény telephelyeként kerüljön felvételre a szakmai alapdoku-
mentumba. 

 
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 Megál-
lapodásra vonatkozó módosításának aláírására. 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
4. Barta Ferenc aljegyző 
5. Karcagi Tankerületi Központ, Sági István tankerületi igazgató 
6. Kovácsné Lázár Elvira intézményvezető 
7. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos 
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KILENCEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés véleményezés a Szolnoki Tankerületi Központ fenntartásában lévő köz-
nevelési intézmények átszervezéséről 

 (írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester elmondja, négy határozati javaslatot tartalmaz az előterjesz-
tés. Az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság vélemé-
nyezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Magyar György elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja. 

 
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 egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
60/2018.(III.27.) Kt. h a t á r o z a t, 
Véleményezés a Szolnoki Tankerületi Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmé-
nyek átszervezéséről 
 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a nemzeti köznevelés-
ről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §, (4) bekezdésében foglaltak alapján 
az intézmény tervezett átszervezésével kapcsolatosan az alábbi véleményt 
alkotja:  
Egyetért:  

• a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Szakszolgálat Kunhe-
gyesi Tagintézmény címének változásából adódó intéz-
ményátszervezéssel 

 
2. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 

András polgármestert a vélemény megküldésére és az ezzel kapcsolatos 
szükséges teendők ellátására. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szolnoki Tankerületi központ 
5. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos 
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TIZEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete támogatá-
sáról a Kunhegyesi Csoport céljai érdekében 

(írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és 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 javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
61/2018.(III.27.) 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  
 

60.000.-Ft összegű támogatást nyújt 
 
a 2018. évi költségvetése terhére a Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Egyesülete Kunhegyesi Csoportja szilvásváradi kirándulásának megvalósulása céljá-
ból. 
 
A támogatás folyósítása egy összegben 2018. május 25-ig átutalással történik.  
 
A támogatás folyósításának feltétele a Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Egyesülete 2016. 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. 
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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 

 
 
 
 
TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Nyugdíjas Klub támogatásáról 

(írásbeli) 
   
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és 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 javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
62/2018.(III.27.) 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 
 
a 2018. évi költségvetése terhére a Vácrátóti Botanikus Kertbe, az őrbottyáni 
harangöntőbe és múzeumba, valamint a Veresegyházi Medveotthonba tervezett 
kirándulásuk buszköltségének kifizetése céljából. 
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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 

 
 
 
 
 
 
TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT 
Tájékoztatás a Kunhegyesi Települési Értéktár Bizottság beszámolója 2017. II. félév-
ben végzett tevékenységéről 

 (írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester elmondja, négy határozati javaslatot tartalmaz az előterjesz-
tés. Az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság vélemé-
nyezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Magyar György elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja. 

 
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 egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
63/2018.(III.27.) Kt. h a t á r o z a t, 
Kunhegyesi Települési Értéktár Bizottság beszámolója a 2017. II. félévben végezett 
tevékenységéről 
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Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Kunhegyesi 
Települési Értéktár Bizottság beszámolóját 2017. évi II. félévben vég-
zett tevékenységéről megismerte, annak tartalmát 
 

elfogadja. 

 
 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Szentpéteriné Lévai Mária elnök 
4. Kunhegyesi Települési Értéktár Bizottság tagjai 
5. Lukácsné nagy Erika vezető-főtanácsos 

 
 
 
TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Kunhegyesi Települési Értéktár Bizottságba újabb tagok felkéréséről  

(írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester elmondja, négy határozati javaslatot tartalmaz az előterjesz-
tés. Az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság vélemé-
nyezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Magyar György elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja. 

 
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 egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
64/2018.(III.27.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Kunhegyesi Települési Értéktár Bizottságba újabb tagok felkéréséről 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kunhegyesi 
Települési Értéktár Bizottság tagjainak az alábbi személyeket jelöli:  
• Nagy Lászlóné nyugalmazott pedagógus, korábbi hivatali munkatárs 
• Barta Jenő építési hivatalvezető 

 
2. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete megbízza Szabó 

András polgármestert, hogy jelen határozat alapján felkérje Nagy 
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Lászlónét és Barta Jenőt a Kunhegyesi Települési Értéktár tagjának 
valamint a határozatot a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 
Elnökének, illetve a Hungarikum Bizottság Elnökének tájékoztatásul 
küldje meg. 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Kunhegyesi Települési Értéktár Bizottság tagjai 
5. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető 
6. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Elnöke 
7. Hungarikum Bizottság Elnöke 
8. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos 

 
 
 
 
TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Bojti Imre és Bojti Attila (5300 Karcag, Damjanich u. 56.) kérelméről 
munkahelyteremtő vállalkozáshoz ingatlan bérleti szerződés módosításáról 

(írásbeli) 
   
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és 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 javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
65/2018.(III.27.) Kt. h a t á r o z a t, 
Bojti Imre és Bojti Attila (5300 Karcag, Damjanich u. 56.) kérelméről munkahelyteremtő 
vállalkozáshoz ingatlan bérleti szerződés módosításáról 

 

Kunhegyes Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ában biztosított jogkörében eljárva, figyelem-
be véve az önkormányzat vagyonáról szóló 22/2004.(V.01.) rendelet előírásait- az 
alábbiak szerint dönt: 
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Kunhegyes Város Önkormányzaténak Képviselő- testülete támogatja Bojti Imre 
(szül.: Karcag. 1947.04.16., anyja neve: Győrfi Zsuzsanna) és Bojti Attila (szül .: 
Karcag, 1974. 09.09., anyja neve: Farkas Ilona Mária) 5300 Karcag, Damjanich u. 
56. egyéni vállalkozókkal megkötött határozott idejű szerződések módosítását az 
alábbiak szerint: 
 

A bérleti jogviszony 2018. április 1. napján veszi kezdetét és a TOP-2.1.2-15 szá-
mú Zöld városrész kialakítása Kakat-ér mentén.” megnevezésű pályázattal kapcso-
latos munkálatok megkezdéséig tart.  

 
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testület felhatalmazza Szabó András 
polgármestert a pályázattal kapcsolatos munkálatok megkezdéséig a bérleti szerző 

désmódosítások aláírására. 

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

email.hu 
5. Bojti Imre (5300 Karcag, Damjanich u. 56.) 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
9. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
10. Irattár 

 
 
 
 
TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a „Népi építészeti Program keretében népi építészeti örökség megőrzé-
sére irányuló támogatási felhívásra a Polgármesteri Hivatal épületének felújítására 
pályázat benyújtásához 

(írásbeli) 
   
Szabó András polgármester javasolja, hogy a felhívásra a mellékelt indikatív ajánlat alap-
ján a Polgármesteri Hivatal felújítási munkáira a pályázatot bruttó 19.955.633 Ft összegben 
kerüljön benyújtásra. 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 egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
66/2018.(III.27.) Kt. h a t á r o z a t, 
a „Népi építészeti Program keretében népi építészeti örökség megőrzésére irányuló támo-
gatási felhívásra a Polgármesteri Hivatal épületének felújítására pályázat benyújtásához 
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Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Magyarország he-
lyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 7. 
pontjában biztosított jogkörében eljárva pályázatot nyújt be a Polgármesteri 
Hivatal épületének felújítására bruttó 19.995.633 Ft, azaz tizenkilencmillió- ki-
lencszázkilencvenötezer- hatszázharminchárom forint összegben. 

 
1 A pályázathoz szükséges 50%-os önerőt, 9.997.816 Ft, azaz kilencmillió-

kilencszázkilencvenhétezer-nyolcszáztizenhat Ft-ot Kunhegyes Város 
Önkormányzata a város költségvetéséből biztosítja. 

 
2 Kunhegyes Város Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó András 

polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
 
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  
 
 
 
TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására vo-
natkozó igény benyújtásáról 

(írásbeli) 
   
Szabó András polgármester javasolja, hogy nyújtsák be a támogatási igényt az önkor-
mányzatok rendkívüli támogatására. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztés-
sel kapcsolatban 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
67/2018.(III.27.) Kt. h a t á r o z a t, 
az önkormányzatok rendkívüli támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyaror-
szág 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. 
számú melléklet I. 10. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az ön-
kormányzatok rendkívüli támogatására. 
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Erről értesülnek: 

1. Belügyminisztérium (támogatási igény útján), Budapest 
2. Képviselő-testület tagjai 
3. Szabó András polgármester 
4. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
5. Barta Ferenc aljegyző 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
 
 
TIZENHETEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a hagyományos hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás hatósági szerző-
dése jóváhagyásáról 

(írásbeli) 
   
Szabó András polgármester elmondja, a hagyományos hosszabb időtartamú közfoglalkoz-
tatási programot 13 fő létszámmal hagyják jóvá, melynek során csipke, kunhímzéses ter-
mékek készítése valósul meg a programban. A foglalkoztatás időtartama 2018.03.01-
2018.06.30. 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 egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
68/2018.(III.27.) Kt. h a t á r o z a t, 
hagyományos hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás hatósági szerződése jóváhagyásáról 
         
 

Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. pontjában 
foglaltak alapján támogatja a közfoglalkoztatási program céljait és annak megvaló-
sulását az alábbiak szerint:  

 
                       Hagyományos hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                                         

                                                                 
Támogatási összeg:                 5. 236.238.- Ft                       
Felajánlott saját forrás:                           0.- Ft                                         
Beruházási és dologi költség:     473. 470.- Ft                          
Foglalkoztatott létszám:                          13 fő                                     
A foglalkoztatás időtartama: 2018. 03. 01-2018. 06.30.                        

 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a szükséges feladatok ellátására. 
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 Erről értesülnek:  
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
6. Gácsiné Szabó Ildikó ügyintéző 
7. Irattár 

 
 
 
 
18/1. NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00005 azonosító számú „Kunhegyesi Polgár-
mesteri Hivatal épületének felújítása és energia felhasználásának racionalizálása” cí-
mű projekt Támogatási szerződés módosításáról és költségek átcsoportosításáról 

(írásbeli) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, az átcsoportosítást követően az Épületek külső 
szerkezeteinek rekonstrukciója költségsoron további bruttó 21.630.327 Ft forráshiány me-
rült fel. A forráshiány finanszírozására Önkormányzatunk többlettámogatási igényt nyúj-
tott be, viszont a Közreműködő Szervezet kéri, hogy a felmerült forráshiány összegét biz-
tosítsa. 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 egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
 
69/2018.(III.27.) Kt. h a t á r o z a t, 
a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00005 azonosító számú „Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal 
épületének felújítása és energia felhasználásának racionalizálása” című projekt Támogatási 
szerződés módosításáról és költségek átcsoportosításáról 
 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekez-
dés 1. pontjában biztosított jogkörében eljárva hozzájárul a költségek átcso-
portosításához és a Támogatási Szerződés módosításához. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzata biztosítja a 21 630 327 Ft összegű önerőt. 
 

3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Sza-
bó András polgármestert a szükséges feladatok elvégzésére. 
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Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző, a Bíráló Bizottság elnöke 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Répászky Gabriella vezető- főtanácsos 
 
 
 
 
18/2. NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Nagykun Hagyományőrző Társulás Társulási Tanács üléseire megha-
talmazott képviselő személyéről 

(írásbeli) 
 
 
Szabó András polgármester javasolja, hogy a polgármester akadályoztatása esetén Vincze 
László Sándor alpolgármester képviselje az önkormányzatot, ezzel egyidejűleg javasolja 
hatályon kívül helyezni a 228/2014.(X.30.) Kt határozatot. Megkérdezi van-e valakinek 
kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Vincze László személyes érintettsége miatt kéri, hogy a napirendi pont kapcsán a 
döntéshozatalból zárják ki. 
 
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy Vincze László alpolgár-
mestert érintettségére tekintettel a szavazás alóli felmentését fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
 
70/2018.(III.27.) Kt. h a t á r o z a t, 
Vincze László alpolgármester személyes érintettsége alapján döntésből való kizárásáról 
 

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

Vincze László alpolgármestert 

a 2018. március 27-ei nyilvános ülés 18/1.) napirendi pontja: a Nagykun Ha-
gyományőrző Társulás Társulási Tanács üléseire meghatalmazott képviselő 
személyéről – vonatkozásában személyes érintettség kapcsán a  

döntéshozatalból kizárja. 
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Erről értesülnek: 
1. Vincze László alpolgármester 
2. Szabó András polgármester 
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
4. Barta Ferenc aljegyző 
5. Képviselőtestület tagjai 

 
 
 
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 képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot hét igenlő szavazattal – miután Vinc-
ze László Sándor képviselő érintettség miatt a szavazásból kizárt, nem szavazott – elfogad-
ja a következő határozatával: 
 
 
 
71/2018.(III.27.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Nagykun Hagyományőrző Társulás Társulási Tanács üléseire meghatalmazott képviselő 
személyéről 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. §. (2) bekezdésben 
foglalt jogkörében eljárva, valamint a Társulási Megállapodás alapján a Nagykun 
Hagyományőrző Társulás Társulási Tanács üléseire polgármester úr akadályozta-
tása esetén helyettesítőként 
 

VINCZE LÁSZLÓ SÁNDOR 
önkormányzati képviselőt 

 
 
meghatalmazza, hogy az üléseken Kunhegyes Város Önkormányzata képviseleté-
ben teljes jogkörrel részt vegyen. 
 
 
Jelen határozat elfogadásával egyidejűleg a Képviselő-testület a 228/2014. (X.30.) 
Kt. határozatát hatályon kívül helyezi. 

 
 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
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2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Nagy Kálmán önkormányzati képviselő 
5. Nagykun Hagyományőrző Társulás 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. 

 
 
 
 
18/2. NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a járási Startmunka mintaprogramok és hosszabb időtartamú közfog-
lalkoztatás beruházási és dologi költségeire érkezett árajánlatok bírálatáról 

(írásbeli) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és 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 javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
72/2018.(III.27.) Kt. h a t á r o z a t, 
a járási Startmunka mintaprogramok és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás beruházási 
és dologi költségeire érkezett árajánlatok bírálatáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. pontjában 
foglaltak alapján támogatja a járási Startmunka mintaprogram és hosszabb időtar-
tamú közfoglalkoztatás megvalósítását és a szükséges beruházási és dologi költsé-
gekre érkezett árajánlatok bírálatáról az alábbiak szerint dönt:  
 
 
 

Programok Nyertes ajánlattevő 
 

Mezőgazdaság Hegyesi Szabó Kft 
11.310.602.-Ft 

Illegális hulladék Hegyesi Szabó Kft 
1.295.644.-Ft 

Közút Hegyesi Szabó Kft 
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3.346.097.-Ft 
Helyi sajátosságra épülő Hegyesi Szabó Kft 

1.589.192.-Ft 
Belvízelvezetés Hegyesi Szabó Kft 

1.375.197.-Ft 
Kunhímzés Hegyesi Szabó Kft 

471.945.-Ft 
Intézményi segítés Hegyesi Szabó Kft 

1.029.424.- Ft 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a Szállítási szerződések aláírására és a szükséges feladatok 
ellátására. 

 
Erről értesülnek: 

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

 
 
 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek bejelenteni valója. 
 
Dr. Pénzes Tímea jegyző tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Győrfi Sándor szobrász Kos-
suth díjban részesült. Ő készítette el Simai János kunkapitány domborművét, ezért nem 
fogadott el munkadíjat és ez alkalommal polgármester úr, jó maga és a közművelődési in-
tézmény vezetője köszöntötték írásban és egy kunhímzéssel készített egyedi monogrammal 
ellátott mappát kapott. Ezúton is gratulál neki.  
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek bejelenteni valója. Hozzá-
szólás hiányában a képviselő-testület nyilvános ülését 16 óra 36 perckor bezárja. 
 
 
 

Kmf. 
Szabó András Dr. Pénzes Tímea  
polgármester  jegyző 


