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Jegyzőkönyv 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. április 24-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 és Somodi József önkor-
mányzati képviselő 

 
Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Barta Jenő építé-

si hivatalvezető, Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos, Ollári 
Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző, Répászky Gabriella veze-
tő-főtanácsos, Dr. Bánfi Zsuzsanna járási hivatalvezető helyettes, 
Teleki Zoltán alezredes, Tokai Lajos alezredes, Szirmai József, 
Szabó József a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportve-
zetője tanácskozási joggal meghívottak és Barta Zsanett jegyző-
könyvvezető  

 
 
 
Szabó András polgármester köszönti járási hivatalvezető helyettes asszonyt, alezredes 
utrakat és a soron következő képviselő-testületi ülésen a megjelenteket. 
 
Az ülés határozatképes, hét önkormányzati képviselő megjelent. Dr. Nagy Levente és 
Vincze László képviselő urak igazoltan vannak távol. A képviselő-testület soron következő 
nyilvános ülését megnyitja.  
 
Javasolja, hogy a második napirendi pont megtárgyalásával kezdjék a tárgyalandó napiren-
di pontok megvitatását. Kéri a javasolt módosítással a napirendi pontok elfogadását. 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, hét igenlő sza-
vazattal elfogadja a javaslatot. 
 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek interpellációja. 
 
Metzinger Ferenc képviselő bejelenti, hogy május 4-én lesz a ballagás az iskolában, 
amelyre mindenkit szeretettel meghív. 
 
Szabó András polgármester megköszöni a meghívást. Megkérdezi van-e még valakinek 
bejelenteni valója, kérdése. 
 
 
További interpelláció hiányában elkezdik a napirendi pontok megtárgyalását. 
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MÁSODIK NAPIRENDI PONT 
Beszámoló Kunhegyes Város közrendjének és közbiztonságának helyzetéről 

 (írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester megkérdezi Teleki Zoltán kapitányságvezető urat, kívánja-e 
kiegészíteni a beszámolóját. 
 
Teleki Zoltán alezredes elmondja, 2017-es évben is törekedtek arra, hogy az illetékességi 
területükön élőknek és a hozzájuk érkezőknek jól érzékelhető és az elvárt közbiztonságot 
biztosítsák. A bűnügyi helyzetet értékelve a városban megállapítható hogy 2010. óta meg-
kezdődött folyamat tovább folytatódott, a bűncselekmény szám tovább csökkent. 2016-hoz 
képest 20 %-kal csökkent a regisztrált bűncselekmények száma, ami kevesebb, mint az 
egyharmada a 2010-ben regisztrált bűncselekmény számnak. A közterületen elkövetett 
bűncselekmények száma 67 %-kal csökkent, az előző évhez képest 11 db volt. Ez az elmúlt 
nyolc év legalacsonyabb értéke, és ha a 2012-es 81 db-hoz viszonyítja, úgy gondolja érzé-
kelhető a számadatban a csökkenés. Ez az egyik olyan bűncselekmény típus ahol az itt 
élők, a lakosság közvetlenül találkozik a bűnözéssel, ami a biztonságérzetet negatívan be-
folyásolhatja. A 100.000 lakosra jutó bűncselekmény szám országosan is kimagaslóan jó 
adat Kunhegyes vonatkozásában, 1350. Ez egy olyan objektív mérőszám, ami független a 
település nagyságától. Van 14 úgynevezett kiemelten kezelt bűncselekmény, ezek befolyá-
solják leginkább a lakosság szubjektív közbiztonsági érzetét. 62 db ilyen bűncselekményt 
regisztráltak 2017-ben Kunhegyesen. Itt is 2010-től folyamatos csökkenés van. Ha a 266-
hoz viszonyítja, ami a legmagasabb szám volt akkor, úgy gondolja, itt is érzékelhető a ja-
vulás. Emberölést nem regisztráltak 2017-ben a településen, sőt az elmúlt nyolc évben csak 
2010-ben és 2013-ban volt ilyen jogsértés Kunhegyesen. Garázdaság 12 db volt, ami 2012. 
kivételével mindig 20 feletti volt, ez is a legalacsonyabb az elmúlt nyolc év vonatkozásá-
ban. A lopások számát történelmileg alacsony szintre sikerült leszorítani. Gépjármű lopás, 
gépjármű feltörés a településen nem történt. Lakásbetörésből 11 db-ot regisztráltak. Úgy 
gondolja, ki kell hangsúlyozni a bűncselekmények csökkentésének számában elkerülhetet-
len szerepet játszott a helyi önkormányzat és a polgárőrség. Ezek a közös munkák eredmé-
nyei. Ezúton is megköszöni az önkormányzat és a polgárőrség munkáját. A bűnüldöző 
munkával kapcsolatban elmondja, a nyomozás eredményességi mutató az elmúlt nyolc év 
második legjobb eredményét mutatta. A tulajdon elleni szabálysértések azok, amik a ki-
sebb pénzű lakosokat is, szerényebb körülmények között élő emberek biztonság érzetét is 
befolyásolják, 27 ilyen jogsértést regisztráltak. A közlekedésbiztonsági helyzet kapcsán 
kettős érzése volt. 50 %-kal nőtt a személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek száma. 
Pozitív, hogy nem történt halálos baleset. Súlyos sérüléssel járó balesetek számában nem 
történt változás. A könnyű sérüléssel járó balesetek számában történt egy jelentős növeke-
dés, aminek az egyik fő okaként azt látja, hogy a járási hivatalok illetékességének változá-
sa miatt a környező településekről érkező egyre nagyobb járműforgalom áramlik be Kun-
hegyesre. Mindenképpen szólnia kell az illegális migrációs helyzetről. Az elmúlt évben és 
jelenleg is Bács-Kiskun megye és Csongrád megye határszakaszaira megerősítő állományt 
adott a kapitányság. Két heti turnusban vannak vezényelve a kollégái, ebből a Kunhegyesi 
Rendőrőrs is jelentősen kivette a részét. Ennek ellenére mégis 20 %-kal sikerült a közterü-
letre vezényelt dolgozók létszámát növelni. A bűn- és baleset megelőzési tevékenységüket 
a tavalyi évben is fokozottan látták el. Az iskolai rendezvényeken rendszeresen megjelen-
tek, az időskorúak részére tartottak prevenciós előadásokat. Az iskolákban nem csak a 
bűnmegelőzési előadó, hanem az iskolarendőrök is ellátták a feladataikat. Az együttműkö-
désre szintén kiemelt figyelmet fordítottak. Az önkormányzat kimagaslóan segítette mun-
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kájukat, amelyet ezúton is megköszön és megköszöni a rendőrőrs felújításához nyújtott 
segítséget. Az oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel, egyházakkal való együttmű-
ködésüket kimagaslóan jónak értékeli. Kéri, hogy az idei évben is hasonlóan segítsék a 
munkájukat, ahogyan azt tették a tavalyi évben is. Stratégiai partnerük a Polgárőrség, aki a 
tavalyi évben egész évben rendszeresen részt vett a kollégáival a szolgálatok teljesítésében. 
Önállóan is látott el szolgálatot a Polgárőrség. Ezúton szeretné megköszönni a Polgárőrség 
munkáját is. Összegezve elmondja, hogy a szervezet részére meghatározott és az év közben 
jelentkező feladatokat a kollégái eredményesen végrehajtották. Nagymértékben csökkent a 
bűncselekmények száma, javult a közterületek rendje, a település közbiztonsága, a polgá-
rok szubjektív közbiztonság érzetét negatívan befolyásoló jogsértésekkel szemben hatéko-
nyan tudtak fellépni. Folyamatos párbeszédet folytattak az önkormányzattal, a polgárokkal, 
a társ és civil szervezetekkel, az egyházakkal. A 2017-es év záró mérlegét a korábbi évek-
hez képest kiemelkedőnek minősíti. Nagy köszönettel és hálával tartozik valamennyi kol-
légájának, az önkormányzatnak, a civil és társ szervezeteknek, az egyházaknak és a pol-
gárőrség irányába, hiszen úgy gondolja, a közös munkájuk eredményét tükrözi ez a beszá-
moló. A 2018. évi feladatokat a beszámoló végén láthatják, ebből három gondolatot emel-
ne ki. Továbbra is fontos Magyarország külső határainak és belső biztonságának a fokozott 
védelme, ebben nap, mint nap látnak el a kollégái feladatot. Fontos a közlekedés biztonsági 
helyzet javítása illetve a lakosság szubjektív közbiztonság érzetének fenntartása és javítása. 
Ezúton szeretné megköszönni az önkormányzat, a képviselő-testületnek azt a támogatást, 
amit nyújtott, köszönetét fejezi ki a város valamennyi polgárának, hogy a település szebbé, 
biztonságosabbá tételéhez hozzájárult. Kéri a képviselő-testületet beszámolóját vitassák 
meg, amennyiben azzal kapcsolatban van valakinek kérdése, arra szívesen válaszol, kéri 
fogadják el a beszámolóját.   
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban 
 
Magyar György képviselő, intézményvezetőként köszönetet mond a kapitányságnak. Pa-
rancsnok úr segítségével a gyermekek rengeteg élményközpontú előadáson vesznek részt, 
amiről úgy gondolja nagyon fontos, hogy felhívják a figyelmet például az internetes bűnö-
zéssel kapcsolatban, illetve a gyerekek közbiztonsági előadásokon vesznek részt. Megkér-
dezi várható-e valamilyen változás a struktúrában. Örömmel látja, hogy új gépjárművek 
érkeztek.  
 
Teleki Zoltán alezredes megköszöni az elismerő szavakat. Elmondja, teljesen feltöltött 
állománnyal dolgoznak, ebben az évben egy kolléganő leszerelt. A bűnügyi alosztály veze-
tői beosztást is sikerült betölteniük. Próbálnak minden kollégát megbecsülni, itt tartani. Si-
került jól felszerelt gépjárműparkkal felszerelni az őrsöt. Az illetékességi terület megválto-
zásához alkalmazkodnak.  
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek hozzászólása. 
 
Metzinger Ferenc képviselő a köszönet szavait, reméli továbbra is tudják biztosítani az 
iskola számára szolgáltatást. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi Kunhegyesen hogy áll a droghelyzet. 
 
Tokai Lajos alezredes elmondja, a tavalyi évben több névtelen bejelentés érkezett, minden 
esetben eljártak. Egy eljárás folyamatban van egy kunhegyesi lakossal szemben, tudomása 
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szerint az eljárás még nem zárult le. Ez a személy akkor az intézkedés kapcsán kényszer 
eljárás alá került, a bíróság nem tartotta indokoltnak előzetes letartóztatását. A bíróság fog-
ja lezárni az ügyet és a megfelelő szankciót kiszabni. Nagyon sok esetben a vegyészszakér-
tő véleménye alapján az eljárást meg kell szüntetniük, mert azok az anyagok, amelyekkel 
átitatják ezeket, nem szerepelnek a kábítószer vagy pszichoaktív anyagok listáján.  
 
Szabó András polgármester megköszöni a tájékoztatást, megkérdezi van-e még valakinek 
hozzászólása. 
 
Dr. Pénzes Tímea jegyző megköszöni a választások kapcsán az együttműködést. Segítsé-
get szeretne kérni abban, hogy a legforgalmasabb és legrosszabb kereszteződésükkel kap-
csolatban azt az információt kapták, hogy közlekedésbiztonsági szempontból, ha úgy érté-
kelné a rendőrség, hogy az ott egy balesetveszélyes kereszteződés akkor lehetne ott egy 
nagyobb beruházást eszközölni.  
 
Teleki Zoltán alezredes elmondja, hogy mindenképpen segítenek ebben, megkéri Tokai 
Lajos alezredes urat, hogy állítsák ki a támogató nyilatkozatot. 
 
Szabó András polgármester megköszöni a hozzászólásokat, megkérdezi van-e még vala-
kinek hozzászólása.  
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, megköszöni a kapitányság és a kunhegyesi rendőrőrs 
munkáját, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a javaslatot, kézfeltar-
tással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 
 
73/2018.(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 
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4. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
5. Barta Ferenc aljegyző 

 
 
 
 
ELSŐ NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Településképi rendelet elfogadásáról 

(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 megkérdezi van-e még valakinek hozzászólása. 
 
Nagy Kálmán képviselő elmondja a melléklet 7. pontjában a Szolnoki Sütőipari Rt. tulaj-
donában lévő volt kenyérgyár épülete szerepel. Elmondja, hogy ez már nem a Szolnoki 
Sütőipari Rt. tulajdona, javasolja, hogy ezt javítsák a rendeletben. 
 
Szabó András polgármester megköszöni a hozzászólásokat, megkérdezi van-e még hozzá-
szólása valakinek az előterjesztéshez. 
 
Magyar György képviselő tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a kenyérgyár homlokzatának 
állaga megromlott és az épület utca felé eső része kezd megbomlani. 
 
Szabó András polgármester megköszöni a hozzászólásokat, megkérdezi van-e még vala-
kinek hozzászólása. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a rendelet tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igen szavazattal a ren-
deletet elfogadja és megalkotja 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
 

8/2018.(IV.25.)  
önkormányzati rendelete 

 
Kunhegyes város településképének védelméről   

 
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képez 
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HARMADIK NAPIRENDI PONT 
Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2018. év I. negyedévi tevékeny-
ségéről  

(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 hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 
 
74/2018.(IV.24.) Kt. h a t á r o z a t, 
a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2018. I. negyedéves tevékenységéről szóló 
tájékoztató elfogadásáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kunhegyes 
Városért” Közalapítvány csoportvezetőjének a „Kunhegyes Városért” 
Közalapítvány 2018. 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 
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NEGYEDIK NAPIRENDI PONT 
Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről 

 (írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester elmondja nagyon alapos tájékoztatót készített jegyző asszony 
a hivatal 2017. évi munkájáról. Megkérdezi szeretné-e kiegészíteni valamivel. 
Dr. Pénzes Tímea jegyző nem kívánja szóban kiegészíteni a tájékoztatót. 
  
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 hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 
 
 
75/2018.(IV.24.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Polgármesteri Hivatal 2017. 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 2017. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót 

  
 

elfogadja. 
 
 

egyúttal  a Polgármesteri Hivatal valamennyi dolgozójának megköszöni a 2017. 
évben végzett munkáját. 

 
 
 
Erről értesülnek: 
1. Dr. Pénzes Tímea jegyző  
2. Szabó András polgármester 
3. Barta Ferenc aljegyző  
4. Polgármesteri Hivatal szervezeti egység vezetői 
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ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a „0962/2 hrsz-ú külterületi út kiépítése Kunhegyesen" című, 
1826339800 azonosító számú pályázat megvalósításhoz szükséges műszaki ellenőr ki-
választáshoz 

 (írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester elmondja, három árajánlat érkezett a műszaki ellenőri felada-
tok ellátására. A legkedvezőbb ajánlatot Dicső László adta bruttó 620.000 Ft értékben. 
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 hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 
 
76/2018.(IV.24.) Kt. h a t á r o z a t, 
a „0962/2 hrsz-ú külterületi út kiépítése Kunhegyesen” című 1826339800 azonosító számú 
pályázat megvalósításához szükséges műszaki ellenőr kiválasztásához 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „0962/2 hrsz-ú 
külterületi út kiépítése Kunhegyesen” című, 1826339800 azonosító számú 
pályázat megvalósításához a műszaki ellenőri feladatok ellátásával 
 

Dicső László EV-t (2181 Iklad, Ságvári u.8.) bízza meg 
bruttó 620.000,- Ft összegben 

 
1. A feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkormányzata a 

pályázati forrásból elnyert támogatásban kívánja elszámolni. 
 

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

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Plantum’3 Mérnöki Tanácsadó Bt. 2000 Szentendre, Szentlászlói út 96. 
5. Kupai Imre EV. 3300 Eger, Szüret u. 20. II/2 
6. Dicső László Iklad, Ságvári u. 8. 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
9. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos 
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HATODIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a „0962/2 hrsz-ú külterületi út kiépítése Kunhegyesen" című, 
1826339800 azonosító számú pályázat megvalósításhoz szükséges közbeszerzési szak-
értő kiválasztásához 

 (írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester elmondja, három árajánlat érkezett a közbeszerzési szakértői 
feladatok ellátására. A legkedvezőbb ajánlatot Bakos László adta bruttó 635.000 Ft érték-
ben. 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 hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 
 

 
77/2018.(IV.24.) Kt. h a t á r o z a t, 
a „0962/2 hrsz-ú külterületi út kiépítése Kunhegyesen” című 1826339800 azonosító számú 
pályázat megvalósításához szükséges közbeszerzési szakértő kiválasztáshoz 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testüelte a „0962/2 hrsz-ú 
külterületi út kiépítése Kunhegyesen” című, 1826339800 azonosító számú pályázat 
megvalósításához a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben 
(továbbiakban: Kbt.) szabályozott eljárás lefolytatásához szükséges szakértői 
feladatok ellátásával 

 
Bakos László (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 103.) bízza meg 

bruttó 635.000 Ft összegben 
 

1. A feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkormányzata 501.650 Ft-ot 
Támogatási Szerződés szerint kívánja elszámolni és további 133.350 Ft önerőt 
biztosít. 
 

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

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. KÁR-MENTOR Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság Tóth Róbert 5000 

Szolnok, Arany János utca 20. 
5. MELZS Kft. Ladányi Zsófia 5322 Tiszaszentimre, Ív út 14. 
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6. Bakos László 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 103. 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
9. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos 

 
 

 
 

HETEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00007 azonosító számú „Iparterület fejlesztés 
Kunhegyesen” című pályázat projektmenedzsmenti feladatok ellátásához 

 (írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester elmondja, három árajánlat érkezett a projektmenedzsmenti 
feladatok ellátására. A legkedvezőbb ajánlatot Szathmári Balázs adta bruttó 140.000 Ft/hó, 
1.960.000 Ft/14 hónap értékben. 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 hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 

 
78/2018.(IV.24.) Kt. h a t á r o z a t, 
a TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00007 azonosító számú „Iparterület fejlesztés Kunhegyesen” 
című pályázat projektmenedzsmenti feladatok ellátásához 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pont-
jában biztosított jogkörében eljárva a pályázat projektmenedzsmenti feladatainak 
ellátásával 140.000,- Ft/hónap, 1.960.000,- / 14 hónap összegben 
 

Szathmári Balázst (4028 Debrecen, Nagyerdei körút 12.) bízza meg 
 
1. A feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkormányzata a pályázati 

forrásból elnyert támogatásban kívánja elszámolni. 
 

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

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Leiter Xavéria 4027 Debrecen, Nyár u. 17. ¾. 
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5. Szathmári Balázs 4028 Debrecen, Nagyerdei körút 12. 
6. Sándor Anikó 5836 Dombegyház, Ifjúsági ltp. A/3. 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
9. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos 

 
 
 

NYOLCADIK 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 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 hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 
 
79/2018.(IV.24.) Kt. h a t á r o z a t, 
Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonában lévő 3309/3. hrsz-ú strandfürdő 
megnevezésű ingatlanon belül működő hátsó bejáratnál lévő büfé üzemeltetéséről 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában foglalt 
jogkörében eljárva az alábbiak szerint dönt: 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata Nagy Lajos egyéni vállalkozó (székhelye: 
5340 Kunhegyes, Szabadság tér 12., adószám: 68275758136) a Kunhegyes 
belterület 3309/3. hrsz-ú strandfürdő megnevezési ingatlanon belül a hátsó 
bejárat melletti 64 m2 nagyságú büfé vendéglátás céljára történő 
üzemeltetésére 2018. május 01. – 2018. 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. 
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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. Nagy Lajos (5340 Kunhegyes, Móricz Zsigmond u. 2.) 
5. Barta Ferenc aljegyző 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
8. Ollári Balász vagyongazdálkodási ügyintéző  

 
 
 
 
KILENCEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Piac utca (431. hrsz) 7. számú üzlethelyiség bérleti szerződésének új-
rakötéséről 
 

 (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 hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 
 
80/2018.(IV.24.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Piac utca (431 hrsz) 7. számú üzlethelyiség bérleti szerződésének megkötéséről 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, valamint az 
önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakások céljára szolgáló 
helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 12/2006.(V.11.) rendelet 30. § és 32-
33. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbiakról dönt: 
 
Gyurcsák József egyéni vállalkozó (székhely: 5340 Kunhegyes, Tomaji u. 12.) a 
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Kunhegyes Város Önkormányzatának tulajdonában álló Piac utca (431 hrsz.) 7. 
sz. üzlethelyiség bérletének megkötéséről szóló kérelmét az alábbi feltételekkel 
elfogadja: 
 

- A bérlet időtartama: 11 hónap, amely a bérlő írásos kérelmére újraköthető. 
- A bérleti jogviszony kezdete: 2018. május 01. 
- A bérleti jogviszony vége: 2019. március 31. 
- A bérleti díj mértéke: bruttó 25.000,- Ft/hó, azaz Huszonötezer 00/100 

forint, amely nem tartalmazza a közművek fogyasztásával kapcsolatos 
költségeket. 

 
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. Gyurcsák József (5340 Kunhegyes, Tomaji u. 12.) 

 
 
 
TIZEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a 2018. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás elnyerésére pá-
lyázat benyújtásáról 
 

 (írásbeli) 
   
Szabó András polgármester javasolja a 2018. évi közművelődési érdekeltségnövelő támo-
gatás elnyerésére a pályázat benyújtását. A 200.000 Ft önerőt az önkormányzat 2018. évi 
saját költségvetése terhére biztosítja. 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 hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 
 
81/2018.(IV.24.) Kt. h a t á r o z a t, 
2018. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás elnyerésére pályázat benyújtásáról 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 
2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklete II. 4. a) 
pontja alapján a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás elnyerésére vo-
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natkozó: a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény, Ilosvai 
Varga István Városi Művelődési Központ tagintézménye működését segítő 
technikai eszközök, berendezési tárgyak vásárlását célzó pályázat benyújtásá-
val egyetért. 
 

2. A pályázathoz Kunhegyes Város Önkormányzata eredményes pályázat esetén a 
Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény tagintézménye vo-
natkozásában megállapított 2018. évi költségvetésén felül mindösszesen 
200.000 Ft önerőt biztosít 2018. évi saját költségvetése terhére. 
 

3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a pályázat benyújtásával, az azzal kapcsolatos feladatok 
ellátásával és a pályázathoz kapcsolódó dokumentumok aláírásával. 

 
 
Erről értesülnek: 

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

mény igazgatója 
6. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos 

 
 
 
 
TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a karácsonyi díszkivilágítás megvalósításához a villanyoszlopra szerel-
hető, kültéri világító motívumok felújításáról 

 (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 hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
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82/2018.(IV.24.) Kt. h a t á r o z a t, 
a karácsonyi díszkivilágítás megvalósításához a villanyoszlopra szerelhető, kültéri világító 
motívumok felújításáról 
 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 107. §-ában biztosított 
jogkörében eljárva – a karácsonyi díszkivilágítás megvalósításához a 
villanyoszlopra szerelhető, kültéri világító motívumok felújítását engedélyezi. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzata a Blachere Illumination Hungary Kft.-től (2142 
Nagytarcsa, Csonka János út 4.) rendeli meg a villanyoszlopra szerelhető, kültéri 
világító motívumok javítását az alábbiak szerint: 
 
Nettó ár:  656.040 Ft 
ÁFA:  177.131 Ft 
Bruttó ár:  833.171 Ft 
 

3. Kunhegyes Város Önkormányzata a villanyoszlopra szerelhető, kültéri világító 
motívumok felújításának bruttó 833.171 Ft összegét, azaz mindösszesen 
nyolcszázharmincháromezer egyszázhetvenegy Ft-ot a 2018. évi költségvetésében 
biztosítja. 
 

4. Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert a 
kültéri világító motívumok felújításával kapcsolatos dokumentumok 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. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos 

 
 
 
 
TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat intézményve-
zetői pályáztatásának véleményezéséről 

 (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. 
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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, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 
 
83/2018.(IV.24.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetői 
pályáztatásának véleményezéséről 
 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgató (magasabb vezető) beosztás 
ellátására Csibi Enikó beérkezett pályázatát megismerte, a főigazgatói beosztás el-
látására alkalmasnak tartja. 

 
 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Szutorisz-Szügyi Csongor tankerületi igazgató, Szolnoki Tankerületi Központ 
4. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos 

 
 
 
 
TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés az R-04 Kunhegyes Postagalambsport Civil Társaság 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 Szirmai Józsefet, hogy mit jelent az R-04 a társa-
ság nevében. 
 
Szirmai József elmondja, az 1930-as években Magyarországon az Országos Postagalamb 
Szövetség felosztotta a területeket és a Kelet-Magyarországi Postagalamb Egyesületek ne-
ve R-rel kezdődött és Kunhegyes az R-04 nevet kapta. 
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Szabó András polgármester megköszöni a tájékoztatást. Megkérdezi van-e valakinek kér-
dése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Magyar György képviselő megköszöni Szirmai Józsefnek a munkáját. 
 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek hozzászólása. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 
 
 
84/2018.(IV.24.) Kt. h a t á r o z a t, 
R-04 Kunhegyes Postagalambsport Civil Társaság támogatásáról 
 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az R-04 Kunhegyes 
Postagalambsport Civil Társaság (képviseli: Szirmai József 5340 Kunhegyes, 
Dózsa Gy. u. 6.) részére 
 

100.000,- Ft összegű támogatást nyújt 
 
2018. évi költségvetése terhére postagalamb versenyeken, postagalamb 
kiállításon, valamint kiemelt városi rendezvényen való részvétel megvalósítása 
céljából. 
 
A támogatás utófinanszírozású, kifizetése készpénzben, Kunhegyes Város 
Önkormányzat (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.) részére kiállított számlák 
alapján történik a támogatási célok megvalósítását követő 90 napon belül.  
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András Kunhegyes Város Polgármesterét, hogy a 14/2015.(V.27.) 
önkormányzati rendelet szerint készült szerződést aláírja. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Szirmai József (5340 Kunhegyes, Dózsa Gy. u. 6.) 
4. Barta Ferenc aljegyző 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
8. Irattár 
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TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Kunhegyes, Szivárvány utca 48. (3401 hrsz.) alatti terület bérbeadás-
hoz való hozzájárulásról 
 

 (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 hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 
 
85/2018.(IV.24.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Kunhegyes, Szivárvány utca 48. (3401 hrsz) alatti terület bérbeadáshoz 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 
39/2004. (VII.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról 28. § (1) 
– (3) bekezdéseiben foglalt jogkörében eljárva az alábbiak szerint dönt: 
 
Lukács János (születési neve: Lukács János, an.: Váradi Róza, születési helye, 
ideje: Kunhegyes, 1966.05.29.) 5340 Kunhegyes, Árpád krt. 94. szám alatti lakos 
Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonát képező Szivárvány u. 48. (3401 
hrsz.) összesen 1080 m2 nagyságú 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 Egyezer forint/hó összegben 

állapítja meg. 
3. Bérleti jogviszony határozott időre szól. 
4. A bérleti jogviszony kezdete: 2018. május 1. 
5. A bérleti jogviszony vége: 2019. április 30. 

 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
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Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Lukács János 5340 Kunhegyes, Árpád krt. 94.  
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 

 
 
 
 
TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés az ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0049 számú „A Kunhegyesi Általános Iskola, 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola és Óvoda mikrotérségi társulás új 
tornatermének építése, feladat-ellátási helyeinek felújítása, bővítése” című pályázat 
Támogatási Szerződés módosításához 
 

 (írásbeli) 
   
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztésben olvasható, hogy a pályázat záró 
ellenőrzése megtörtént. A megvalósulási helyszínekben változás történt, emiatt kell a Tá-
mogatási Szerződést módosítani. 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 hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 
 
86/2018.(IV.24.) Kt. h a t á r o z a t, 
az ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0049 számú „A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény, Szakiskola és Óvoda mikrotérségi társulás új tornatermének építé-
se, feladat-ellátási helyeinek felújítása, bővítése” című pályázat Támogatási Szerződés 
módosításához 
 

 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Magyarország he-
lyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés-
ben biztosított jogkörében eljárva az ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0049 számú „A 
Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakis-
kola és Óvoda mikrotérségi társulás új tornatermének építése, feladat-ellátási 
helyeinek felújítása, bővítése” című pályázat Támogatási Szerződés módosítá-
sához az alábbi döntést hozza 
 
A Támogatási Szerződést az alábbi tárgykörökben kívánja módosítani: 
 

-  Kunhegyes 1538/49 hrsz változása 1538/51 hrsz-re  
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- Tiszaroff 1452 hrsz ingatlan területének növekedése a szomszédos 
1451/1 hrsz megvásárlása miatt 

- a projekt számszerűsíthető adatainak aktualizálása a Közreműködő 
Szervezet kérése alapján a csatolt melléklet szerint    
Kunhegyes Város Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András pol-
gármestert a Támogatási szerződés módosításának aláírására 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Tiszagyenda Község Önkormányzata 
5. Tiszaroff Község Önkormányzata 
6. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető 
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
8. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos 

 
 
 
 
 
 
TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 
törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellá-
tást szolgáló fejlesztések támogatás elnyerésére benyújtandó „Kunhegyesi belterületi 
utak lefedése 2018.” című pályázathoz 
 

 (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 hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
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87/2018.(IV.24.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. 
melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatás elnyerésére benyújtandó „Kunhegyesi belterületi utak lefedése 
2018.” című pályázathoz 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában 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 2018.” címmel, bruttó 10.226.040 Ft 
összegben pályázatot nyújt be – a Tompa Mihály utca (hrsz: 624) Dankó Pista 
utca (1458/2 hrsz) felújítására 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzata a 1.533.906 Ft önerőt Kunhegyes Város 
2018. évi költségvetéséből 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 

 
 
 
 
 
17/1. NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés együttműködési megállapodás meghosszabbításáról a Segítő Kezek az 
Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft-vel az Idősügyi Infokommunikációs Prog-
ram megvalósítása érdekében 

 (írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztést az Oktatási, Kulturális, Szociális, 
Ifjúsági, Egészségügyi 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. 
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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, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 
 
88/2018.(IV.24.) Kt. h a t á r o z a t, 
együttműködési megállapodás meghosszabbításáról a Segítő Kezek az Aktív Évekért Köz-
hasznú Nonprofit Kft-vel az Idősügyi Infokommunikációs Program megvalósítása érdeké-
ben 
 

Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. §-ában foglaltak alapján to-
vábbra is támogatja a program céljait és megvalósulását, és a Segítő Kezek az Ak-
tív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft-vel (1051 Budapest, Mérleg u. 9. képviseli: 
Menus Éva Zsófia ügyvezető) a mellékelt együttműködési megállapodás 2018. 08. 
31-ig történő módosítását jóváhagyólag elfogadja. 

 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására és a szükséges 
feladatok ellátására. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Somodi József intézményvezető  
5. Angyal Balázsné Gondozási Központ vezetője 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
7. Kiskincstár 
8. Irattár 

 
 
 
 
17/2. NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Kunhegyes Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának módosí-
tásához 

 (írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztésben is olvasható, hogy a 2015-ben 
készült ITS-ben egyéb információk aktualizálása vált szükségessé. Megkérdezi van-e vala-
kinek 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 hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 
 
89/2018.(IV.24.) Kt. h a t á r o z a t, 
Kunhegyes Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának módosításához 
 

 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekez-
désben biztosított jogkörében az alábbi döntést hozza 
 

-  Kunhegyes Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközök-
ről, valamint egyes településrendezési sajátos 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet jogintézményekről) alapján az Integrált Stratégia módosítását és 
felülvizsgálatát elvégzi 

- Kunhegyes Város Önkormányzata a módosítást alapvetően az 1. számú ak-
cióterület kibővítése és az érintett területen történő fejlesztések bevonása 
vonatkozásában kezdeményezi, a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Programhoz benyújtott pályázatokhoz illeszkedve. 
 

1. Kunhegyes Város Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgár-
mestert a szükséges feladatok elvégzésre 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos 

 
 
 
 
 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek bejelenteni valója. Hozzá-
szólás hiányában a képviselő-testület nyilvános ülését 15 óra 40 perckor bezárja. 
 
 
 

Kmf. 
Szabó András Dr. Pénzes Tímea  
polgármester  jegyző 


