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Rendelet 

száma 

 

Rendelet tárgya Kódszám 

9/2018. a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II. 15.) rendelet 
módosításáról   

B1 

10/2018. a 2017. évi költségvetés teljesítéséről B4 
 
 
 
 
 
 

11/2018. 

a "Kunhegyes Város Díszpolgára" Cím alapításáról és ado-
mányozásáról" szóló 13/2010.(V.28.) önkormányzati rende-
let, a "PRO URBE KUNHEGYES" kitüntető díj alapításáról 
és adományozásáról szóló többször módosított 40/2003. 
(XII.16.) önkormányzati rendelet, a "Kunhegyes Város Kultú-
rájáért"díj alapítása és adományozásáról szóló 12/2008. 
(V.28.) önkormányzati rendelet, a "Kunhegyes város egész-
ségügyi és szociális szolgálatáért" díj alapításáról és adomá-
nyozásáról szóló14/2010. (VI.22.) önkormányzati rendelet, a 
"Kunhegyes Város Sportjáért" díj alapítása és adományozásá-
ról szóló 38/2003. (XII.16.) önkormányzati rendelet, a "Kun-
hegyes Városért végzett Társadalmi munkáért" díj alapítására 
és adományozása rendjéről" szóló 23/2012.(VII.31.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról 

A3 

 
 
 

HATÁROZATOK MUTATÓJA 

 
 

Határozat 

száma 

 

Határozat tárgya Kódszám 

99/2018. a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal 2017. évi éves ellen-
őrzési jelentésének és éves összefoglaló ellenőrzési jelen-
tésének jóváhagyásáról 

D1 
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100/2018. a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2017. évi egysze-
rűsített éves beszámolójáról és közhasznúsági mellékleté-
ről 

C2 

101/2018. Kunhegyes város egészségügyi helyzetéről szóló 
tájékoztató elfogadásáról 

C8 

102/2018. 1. Kunhegyes város gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló tájékoztató 
elfogadásáról 

C8 

103/2018. Kunhegyes város szociális helyzetéről szóló tájékoztató 
elfogadásáról 

C8 

104/2018. Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő 
Kunhegyes Város Óvodai Intézményében a 2018/2019-es 
nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról 

J4 

105/2018. az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ tagin-
tézmény tervezett nyári működéséről 

Z1 

106/2018. a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési 
Intézmény 2018-2022. évi képzési tervének elfogadásáról 

J4 

107/2018. a nyári szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról K6 
108/2018. a civil szervezetek 2018. évi támogatásáról D7 
109/2018. Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő 

Dr. Borsos Imre Központi Orvosi Rendelő részére EKG 
készülék beszerzéséről 

K1 

110/2018. Forgó Jánosné egyéni vállalkozó részére Piac utca (431. 

hrsz.) 2. sz. üzlethelyiség bérleti szerződésének újrakö-

téséről 
D7 

111/2018. Doma István egyéni vállalkozó részére a Piac utca (431. 
hrsz.) 3. sz. üzlethelyiség bérleti szerződésének újrakötésé-
ről 

D7 

112/2018. a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal folyamatos működé-
séhez papíráruk, nyomtatványok, irodaszerek beszerzésé-
hez szállító kiválasztásáról 

Z1 

113/2018. a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00009 azonosító számú „Zöld 
város kialakítása a Kakat-ér mentén, Kunhegyes 
belterületén” című pályázat „Szemléletformáló akciók 
megvalósítása” feladat ellátásához 

A15 

114/2018. a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00009 azonosító számú „Zöld 
város kialakítása a Kakat-ér mentén, Kunhegyes 
belterületén” című pályázat „Kötelező tájékoztatás és 
nyilvánosság feladatok ellátása” és Marketing feladatok 
ellátásához 

A15 

115/2018. a Bűnmegelőzési Alapítvány támogatásáról a Kunhegyesi 

Rendőrörs működési feltételeinek biztosítása céljából 
D7 

116/2018. a „Népi építészeti emlékek helyreállítása” tárgyban nyer-
tes Komlósi-féle szélmalom felújítás pályázat megvalósí-
tásához aláírt Vállalkozási Szerződés módosításáról  

A15 

117/2018. a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési 
Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának 
jóváhagyására 

Z1 
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118/2018. a Kunhegyes Város Önkormányzata kizárólagos tulajdo-

nát képező Ady Endre utca 2 szám alatti ingatlanra vo-

natkozó bérleti szerződés módosításáról 
D7 

119/2018. a „0962/2 hrsz-ú külterületi út kiépítése Kunhegyesen” 
című, 1826339800 azonosító számú pályázat 
megvalósításához szükséges kiviteli terv elkészítéséhez 
kötött tervezői szerződés módosításához 

A15 

120/2018. Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 
2017. évi C törvény 3. melléklet II. 3 pont szerinti Ön-
kormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására „Kun-
hegyes Városi Bölcsőde konyha felújítására” támogatási 
igény benyújtásáról  

A15 

121/2018. Kunhegyes Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 
felülvizsgálatának elfogadásához 

K7 

122/2018. a hétvégi és hétközi orvosi ügyelet díjazásáról K1 
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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. május 17-én 
megtartott soron következő nyilvános üléséről. 
 
 
Az ülés helye:  Kunhegyes, Kossuth L. u. 39. 
 
 
Jelen vannak:  Szabó András polgármester elnökletével: 

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

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

Rozália belső ellenőr, Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályve-
zető, Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző, Oláh Katalin 
ügyintéző, Dr. Bánfi Zsuzsanna járási hivatalvezető helyettes, 
Major Anikó óvodavezető, Szentpéteriné Lévai Mária intézmény-
vezető, Kisné Veres Edit könyvtárvezető, Kis-Vén Erika az Okta-
tási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizott-
ság tagja, Szabó József a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 
csoportvezetője tanácskozási joggal meghívottak és Barta Zsanett 
jegyzőkönyvvezető  

 
 
 
Szabó András polgármester köszönti a soron kívüli képviselő-testületi ülésen a megjelen-
teket. 
 
Az ülés határozatképes, nyolc önkormányzati képviselő megjelent. Madarasi Imre képvise-
lő úr igazoltan van 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 nyolc tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, nyolc igenlő 
szavazattal elfogadja a javaslatot. 
 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek interpellációja. 
 
Nagy Kálmán képviselő megkérdezi, hogy mikor tudja a közalapítvány a temetőből a 
szemetet elszállítani. 
 
Szabó András polgármester megkéri Szabó József csoportvezetőt, hogy amikor lehet üte-
mezzék be a szemét elszállítását a temetőből. 
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Szabó József csoportvezető elmondja, hogy felveszi a kapcsolatot Nagy Kálmán képviselő 
úrral a szemét elszállításával kapcsolatban. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek bejelenteni valója, kérdése. 
 
 
További interpelláció hiányában elkezdik a napirendi pontok megtárgyalását. 
 
 
 
ELSŐ NAPIRENDI PONT 
Javaslat a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet mó-
dosítására  

 (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 valakinek hozzászólása. 
 
 
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 
 

9/2018.(V.30.)  
önkormányzati rendelete 

 
 a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II. 15.) rendelet módosításáról   

 
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT 
Beszámoló Kunhegyes Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítéséről 

 (írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
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Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek hozzászólása. 
 
 
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 
 

10/2018.(V.30.)  
önkormányzati rendelete 

 
a 2017. évi költségvetés teljesítéséről 

 
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
 
 
HARMADIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a „Kunhegyes Város Díszpolgára” Cím alapításáról és adományozásá-
ról” szóló 13/2010.(V.28.) önkormányzati rendelet, a „PRO URBE KUNHEGYES” 
kitüntető díj alapításáról és adományozásáról szóló többször módosított 40/2003. 
(XII.16.) önkormányzati rendelet, a „Kunhegyes Város Kultúrájáért”díj alapítása és 
adományozásáról szóló 12/2008. (V.28.) önkormányzati rendelet, a „Kunhegyes város 
egészségügyi és szociális szolgálatáért” díj alapításáról és adományozásáról szó-
ló14/2010. (VI.22.) önkormányzati rendelet, a „Kunhegyes Város Sportjáért” díj ala-
pítása és adományozásáról szóló 38/2003. (XII.16.) önkormányzati rendelet, a „Kun-
hegyes Városért végzett Társadalmi munkáért” díj alapítására és adományozása 
rendjéről” szóló 23/2012.(VII.31.) önkormányzati 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 megkérdezi van-e valakinek hozzászólása. 
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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 
 

11/2018.(V.29.)  
önkormányzati rendelete 

 
a "Kunhegyes Város Díszpolgára" Cím alapításáról és adományozásáról" szóló 
13/2010.(V.28.) önkormányzati rendelet, a "PRO URBE KUNHEGYES" kitüntető díj ala-
pításáról és adományozásáról szóló többször módosított 40/2003. (XII.16.) önkormányzati 
rendelet, a "Kunhegyes Város Kultúrájáért"díj alapítása és adományozásáról szóló 
12/2008. (V.28.) önkormányzati rendelet, a "Kunhegyes város egészségügyi és szociális 
szolgálatáért" díj alapításáról és adományozásáról szóló14/2010. (VI.22.) önkormányzati 
rendelet, a "Kunhegyes Város Sportjáért" díj alapítása és adományozásáról szóló 38/2003. 
(XII.16.) önkormányzati rendelet, a "Kunhegyes Városért végzett Társadalmi munkáért" 
díj alapítására és adományozása rendjéről" szóló 23/2012.(VII.31.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
 
 
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
 
 
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT 
Beszámoló az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységéről 

 (írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester elmondja, a belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámo-
lót mindenki átolvasta. Megkérdezi van-e valakinek hozzászólása. 
 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
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99/2018.(V.29.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal 2017. évi éves ellenőrzési jelentésének és éves össze-
foglaló ellenőrzési jelentésének jóváhagyásáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete - A költségvetési szervek 
belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 48.§ -a és a 49.§ (3a) bekezdése alapján – a 2017. évi éves ellen-
őrzési jelentést és az éves összefoglaló éves ellenőrzési jelentést a melléklet sze-
rinti tartalommal jóváhagyólag  
 
 

e l f o g a d j a. 

 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
5. Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egység vezetői 
6. Önkormányzati fenntartású intézmények vezetői 

 
 
 
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT 
Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2017. évi egyszerűsített éves be-
számolójának, közhasznúsági mellékletének valamint kiegészítő mellékletének elfo-
gadása 

(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 hozzászólása. 
 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
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100/2018.(V.29.) Kt. h a t á r o z a t, 
a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójáról és 
közhasznúsági mellékletéről 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kunhegyes Vá-
rosért” Közalapítvány 2017. évi tevékenységéről szóló pénzügyi tájékoztatót és 
a 2017. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolót és közhasznúsági mellék-
letet a melléklet szerinti tartalommal  
 

e l f o g a d j a. 
 

Kunhegyes Város Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki a kuratórium elnöké-
nek, tagjainak, felügyelő bizottsági elnökének, tagjainak és a munkacsoport ve-
zetőknek a feladatok zökkenőmentes végrehajtása, szervezése terén kifejtett te-
vékenységükért. 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Imre Péter, a kuratórium elnöke 
2. Kuratórium tagjai 
3. Felügyelő Bizottság tagjai 
4. Szabó András polgármester 
5. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
6. Barta Ferenc aljegyző 
7. Tóthné Hegedűs Mária könyvvizsgáló 
8. Szabó József csoportvezető 
9. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 

 
 
 
 
HATODIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Kunhegyes város szociális, egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztató 
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 tervezeteket. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek hozzászólása. 
 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki 
elfogadja a Kunhegyes város egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatót, kézfeltartással 
jelezze. 
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A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
101/2018.(V.29.) Kt. h a t á r o z a t, 
Kunhegyes város egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kunhegyes 
város szociális és egészségügyi helyzetéről készített 2017. évi intézményi 
tájékoztatókat a mellékelt formában elfogadja. 
 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunhegyes Járási Hivatala 
5. Érintett egészségügyi és szociális szolgáltatók 
6. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos 

 
 
 
Szabó András polgármester, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a 
Kunhegyes város gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 
tájékoztatót, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
102/2018.(V.29.) Kt. h a t á r o z a t, 
Kunhegyes város gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 
tájékoztató elfogadásáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. §. 
(6) bekezdése értelmében a Kunhegyes város gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített 2017. évi tájékoztatót a 
mellékelt formában elfogadja. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
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4. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunhegyes Járási Hivatala 
5. Érintett egészségügyi és szociális szolgáltatók 
6. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos 

 
 

 
Szabó András polgármester, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a 
Kunhegyes város szociális helyzetéről szóló tájékoztatót, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
103/2018.(V.29.) Kt. h a t á r o z a t, 
Kunhegyes város szociális helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 4/A § 
értelmében Kunhegyes város szociális helyzetéről szóló intézményi 
beszámolókat a mellékelt formában elfogadja. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunhegyes Járási Hivatala 
5. Érintett egészségügyi és szociális szolgáltatók 
6. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos 

 
 
 
 
HETEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő Kunhegyes 
Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha óvodai intézményében a 2018/2019-es 
nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról 

 (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 hozzászólása. 
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Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki 
elfogadja a határozat tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
104/2018.(V.29.) Kt. h a t á r o z a t, 
Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő Kunhegyes Város Óvodai 
Intézményében a 2018/2019-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdés d) 
pontja, valamint a 4. számú melléklet alapján a fenntartásában álló 
Kunhegyes Város Óvodai Intézményében a 2017/2018-es nevelési 
évben a következő csoportok indítását engedélyezi: 
 

                                    Garay úti óvoda:  3 csoport  (20-21-20 fő/csoport)      62 fő 
                                    Kossuth úti óvoda:     2 csoport (24-24 fő/csoport)           48 fő 

 Zádor úti óvoda:  3 csoport (23-24-24 fő/csoport)      71 fő 
                                    Intézményi szinten összesen: 8 csoport               181 fő gyermek 
 

3. Kunhegyes Város Önkormányzata a 2018/2019-es nevelési évben a 
belépő csoportok gyermeklétszámát kizárólag az e határozatban 
foglaltak szerint, illetve a nemzeti köznevelési törvényben 
meghatározott maximális létszámmal engedélyezi.  

  A csoportok létszámának alakulásáért az intézmény vezetője 
fegyelmi felelősséggel tartozik. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
4. Major Anikó a Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha vezetője 
5. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos 

 
 
 
NYOLCADIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ tagintézmény terve-
zett nyári működéséről 

 (írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi és Sport Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
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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 hozzászólása. 
 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki 
elfogadja a határozat tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
105/2018.(V.29.) Kt. h a t á r o z a t, 
az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ tagintézmény tervezett nyári működé-
séről 
 

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a kulturális javak 
védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 
a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78. §-ában foglaltak szerint 
a fenntartásában működő Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ 
tagintézmény zárva tartását az alábbiak szerint   
  

engedélyezi: 
 
 

Az intézmény 2018. július 9-től – július 29-ig zárva tart, a dolgozók igény 
szerint ügyeletet látnak el. 
A feladatok ellátásáért a fenti időtartamban is az intézmény vezetője felelős. 
 
 

 
Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szentpéteriné Lévai Mária igazgató 
5. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos 

 
 

 
KILENCEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2018-2022. 
évi képzési tervének elfogadásáról 

 (írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi és Sport Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
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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 hozzászólása. 
 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki 
elfogadja a határozat tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
 
106/2018.(V.29.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2018-2022. évi képzési 
tervének elfogadásáról 
 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testüete a 32/2017.(XII.12.) 
EMMI rendelet a kulturális szakemberek továbbképzéséről 7. § (1) bekezdéséhez a 
Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2018-2022. évi képzési 
tervét 
 

a mellékelt formában elfogadja. 
 

2. Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődés Intézmény 2018-2022. évi képzési 
tervének végrehajtásáért felelős, Szentpéteriné Lévai Mária igazgató. 

 
 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Szentpéteriné Lévai Mária igazgató 
6. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos 

 
 

 
 
TIZEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a nyári szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról 

 (írásbeli) 
   
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztés a nyári szünidei gyermekétkeztetés 
biztosításáról szól, megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
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Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki 
elfogadja a határozat tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
107/2018.(V.29.) Kt. h a t á r o z a t, 
a nyári 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 nyári szünidei gyermekétkeztetést  
- a bölcsődés gyermekek részére a bölcsőde konyhája (Arany János u. 26/A.), 
- az óvodás, általános iskolás és középiskolás gyermekek részére az óvoda konyhája 
(Kossuth Lajos út 112.)  
biztosítsa. 
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

hozzájárul 

 
ahhoz, 2018. augusztus 21-től 2018. augusztus 24-ig terjedő időszakban a bölcsőde 
konyhája ellássa az óvodás gyermekek szünidei étkeztetését is. 
 
Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a szünidei étkeztetésre 
vonatkozó szerződés Kunhegyes Város Óvodai Intézménye, Bölcsőde és Konyha in-
tézménnyel történő megkötésére a csatolt tartalommal.  

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Major Anikó Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha vezetője 
4. Szalainé Koczó Erzsébet bölcsőde konyhájának élelmezésvezetője 
5. Barta Ferenc aljegyző 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport ügyintézője 
9. Muka Andrea kiskincstári csoport ügyintézője 
10. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
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TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a civil szervezetek részére kiírt támogatási pályázat elbírálására 

 (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, hogy mindkét pályázó civil szervezetnek adják 
meg a kért támogatási összeget. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek hozzászólása. 
 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki 
elfogadja a határozat tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
 
108/2018.(V.29.) Kt. h a t á r o z a t, 
a civil szervezetek 2018. évi támogatásáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 14/2015.(V.27.) önkor-
mányzati rendelet 3. §-ban foglaltak alapján kiírt – civil szervezetek 2018. évi tevé-
kenységének támogatására – pályázat felhívása szerint, a pályázó a 2011. évi 
CLXXV. törvény előírásainak megfelelő kunhegyesi civil szervezetek munkájának 
elősegítésére, a település közösségi feladatainak színvonalas ellátása érdekében a 
2018. évi támogatási keretét az alábbiak szerint osztja fel: 

 
 

Civil szervezet neve 
Támogatásként 
nyújtott összeg 

(Ft) 
Kunhegyes Kultúrájáért Alapítvány 100.000 Ft 
Polgárőr Egyesület Kunhegyes 150.000 Ft 

 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Szabó András pol-
gármestert a pályázaton részt vett városi civil szervezetek kiértesítésére, a támogatási 
szerződések megkötésére. 
 
 
Felelős: Szabó András polgármester 
Határidő: szerződéskötés, finanszírozás 2018. évben folyamatosan, végső határidő 
2018. december 31. 
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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 

 
 
 
 
TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő Dr. Borsos 
Imre Központ Orvosi Rendelő részére EKG készülék beszerzéséről 

(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, hogy a legkedvezőbb 
ajánlatot adó cégtől szerezzék be az EKG készüléket. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek hozzászólása. 
 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki 
elfogadja a határozat tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
109/2018.(V.29.) Kt. h a t á r o z a t, 
Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő Dr. Borsos Imre Központi Or-
vosi Rendelő részére EKG készülék beszerzéséről 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban biztosított 
jogkörében eljárva a Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő 
Dr. Borsos Imre Központi Orvosi Rendelő részére WELCH ALLYN CP 50 tí-
pusú EKG készülék beszerzésével 

megbízza 
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Ferrum-Trade Kft. (3000. Hatvan, Nagytelek utca 4.)-t 
Bruttó beszerzési díj: 347.472,- Ft 

  
 
Kunhegyes Város Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó András polgármes-
tert a beszerzéshez szükséges teendők elvégzésére. 
 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Metzinger Ferenc, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
8. Ferrum- Trade Hungary Kft. (3000. Hatvan, Nagytelek utca 4.) 
9. Elektro- Optika Kft. (2030. Érd, Kaktusz utca 22.) 
10. Optibiomed Kft. (1156. Budapest, Páskomliget utca 34. 5/22.) 
11. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 

 
 
 
 
 
TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Forgó Jánosné egyéni vállalkozó részére Piac utca (431. hszr.) 2. sz. üz-
lethelyiség bérleti szerződésének újrakötéséről 

(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 a szerződés újrakötéséről. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek hozzászólása. 
 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki 
elfogadja a határozat tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
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110/2018.(V.29.) Kt. h a t á r o z a t, 
Forgó Jánosné egyéni vállalkozó részére Piac utca (431. hrsz.) 2. sz. üzlethelyiség bérleti 
szerződésének újrakötéséről 

 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – Magyarország he-
lyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, vala-
mint az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakások céljára szolgá-
ló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 12/2006. (V.11.) rendelet 30.§ 
és 32-33. §-ában biztosított jogkörében eljárva – Forgó Jánosné egyéni vállal-
kozó, (5340 Kunhegyes, Kisér utca 3/a,.) a Kunhegyes Város Önkormányzatá-
nak tulajdonában álló Piac utca (431. hrsz.) 2. sz. üzlethelyiség bérletének új-
rakötéséről szóló kérelmét az alábbi feltételekkel elfogadja: 

 

• A bérlet időtartama: 1 év, amely a bérlő írásos kérelmére újraköthető.  
• A bérleti jogviszony kezdete: 2018. május 01.  
• A bérleti jogviszony vége: 2019. április 30.  
• A bérleti díj mértéke: bruttó 25.000.- Ft/hó, azaz: Huszonötezer 00/100 fo-

rint, amely nem tartalmazza a közművek fogyasztásával kapcsolatos költ-
ségeket. 

 

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

 

 

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. Forgó Jánosné (5340 Kunhegyes, Kisér utca. 3/a.) 
7. Ollári Balás vagyongazdálkodási ügyintéző 

 
 
 
 
 
TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Doma István egyéni vállalkozó részére Piac utca (431. hszr.) 3. sz. üzlet-
helyiség bérleti szerződésének újrakötéséről 

(írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
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Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet a szerződés újrakötéséről. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek hozzászólása. 
 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki 
elfogadja a határozat tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
111/2018.(V.29.) Kt. h a t á r o z a t, 
Doma István egyéni vállalkozó részére a Piac utca (431. hrsz.) 3. sz. üzlethelyiség bérleti 
szerződésének újrakötéséről 

 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, valamint az 
önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakások céljára szolgáló helyisé-
gek bérbeadásának feltételeiről szóló 12/2006. (V.11.) rendelet 30.§ és 32-33. §-
ában biztosított jogkörében eljárva. 

Doma István egyéni vállalkozó, (székhely: 5340 Kunhegyes, Zádor utca 4/a,.) a 
Kunhegyes Város Önkormányzatának tulajdonában álló Piac utca (431. hrsz.) 3. 
sz. üzlethelyiség bérletének újrakötéséről szóló kérelmét az alábbi feltételekkel el-
fogadja: 

 

• A bérlet időtartama: 1 év, amely a bérlő írásos kérelmére újraköthető.  
• A bérleti jogviszony kezdete: 2018. május 01.  
• A bérleti jogviszony vége: 2019. április 30.  
• A bérleti díj mértéke: bruttó 25.000.- Ft/hó, azaz: Huszonötezer 00/100 fo-
rint, amely nem tartalmazza a közművek fogyasztásával kapcsolatos költségeket. 

 

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

 

 

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 
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6. Doma István (5340 Kunhegyes, Zádor utca. 4/a.) 
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 

 
 
 
 
 
TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal folyamatos működéséhez papíráruk, nyomtat-
ványok, irodaszerek beszerzéséhez szállító kiválasztásáról 

(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 hozzászólása. 
 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki 
elfogadja a határozat tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
 
112/2018.(V.29.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal folyamatos működéséhez papíráruk, nyomtatványok, 
irodaszerek beszerzéséhez szállító kiválasztásáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország he-
lyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban biztosí-
tott jogkörében eljárva 

megbízza 
 
Szatmári Zoltán (5340 Kunhegyes, Wesselényi u. 15/B) egyéni vállalkozó - 

t 
A Bruttó vállalkozási díj: 2.340.473 Ft. 

 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. 
Pénzes Tímea jegyzőt a szállítási szerződés megkötésére. 
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Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szatmári Zoltán (5340 Kunhegyes, Wesselényi utca 15/b.) 
5. Aranytoll- Zolnai Kft. (5000. Szolnok, Ady Endre út 16.) 
6. KISÚJ- VILL COPYLAND Kft. (5310. Kisújszállás, Bem u. 30)  
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 

8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 

 
 
 
 
 
TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00009 azonosító számú "Zöld város kialakítá-
sa a Kakat-ér mentén, Kunhegyes belterületén" című pályázat „Szemléletformáló, 
tájékoztató akciók megvalósítása” feladat ellátáshoz 

(írásbeli) 
   
 
 
Szabó András polgármester elmondja három árajánlat érkezett. A legkedvezőbb ajánlatot 
az MG Erdő Kft. adta bruttó 914.400 Ft értékben. Megkérdezi van-e valakinek hozzászólá-
sa. 
 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki 
elfogadja a határozat tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
113/2018.(V.29.) Kt. h a t á r o z a t, 
a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00009 azonosító számú „Zöld város kialakítása a Kakat-ér 
mentén, Kunhegyes belterületén” című pályázat „Szemléletformáló akciók megvalósítása” 
feladat ellátásához 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13§ (1) bekezdés 1. 
pontjában biztosított jogkörében eljárva a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00009 azonosító 
számú „Zöld város kialakítása a Kakat-ér mentén, Kunhegyes belterületén” című 
pályázathoz kapcsolódó „Szemléletformáló akciók megvalósítása” feladat 
ellátásával bruttó 914.400 Ft összegben az 
 

MG Erdő Kft-t bízza meg. 
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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. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Plantum’3 Mérnöki Tanácsadó Bt. 2000 Szentendre, Szentlászlói út 96. 
6. MG Erdő Kft. 5241 Abádszalók, István király út 15. 
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
8. Fridrik Zsanett ügykezelő 

 
 
 
TIZENHETEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00009 azonosító számú "Zöld város kialakítá-
sa a Kakat-ér mentén, Kunhegyes belterületén" című pályázat „Kötelező tájékoztatás 
és nyilvánossági feladatok ellátása” és Marketing feladatok ellátásához 

(írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester elmondja három árajánlat érkezett. A legkedvezőbb ajánlatot 
a Szféra-Tisza Kft. adta bruttó 270.000 Ft értékben. Megkérdezi van-e valakinek hozzászó-
lása. 
 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki 
elfogadja a határozat tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
 
114/2018.(V.29.) Kt. h a t á r o z a t, 
a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00009 azonosító számú „Zöld város kialakítása a Kakat-ér 
mentén, Kunhegyes belterületén” című pályázat „Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság 
feladatok ellátása” és Marketing feladatok ellátásához 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13§ (1) bekezdés 1. 
pontjában biztosított jogkörében eljárva a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00009 azonosító 
számú „Zöld város kialakítása a Kakat-ér mentén, Kunhegyes belterületén” című 
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pályázathoz kapcsolódó „Kötelező tájékoztatás és nyilvánossági feladatok 
ellátása” és Marketing feladatok ellátásával bruttó 270.000 Ft összegben a 
 

Szféra Tisza Kft.-t 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. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Open Communications Kft. 1137 Budapest, Szent István park 16. 
6. Szféra-Tisza Kft. 5000 Szolnok, Damjanich u. 1. 
7. LENERG Energiaügynökség Nonprofit Kft. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 
8. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
9. Répászky Gabriella vezető-főtanácsosss 

 
 
 
TIZENNYOLCADIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Bűnmegelőzési Alapítvány támogatásáról a Kunhegyesi Rendőrőrs 
működési feltételeinek biztosítása céljából 

(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 hozzászólása. 
 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki 
elfogadja a határozat tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
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115/2018.(V.29.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Bűnmegelőzési Alapítvány támogatásáról a Kunhegyesi Rendőrörs működési feltételei-
nek biztosítása céljából 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Bűnmegelőzési 
Alapítvány (5300 Karcag, Kossuth tér 1/a.) részére  
 

300.000.-Ft összegű támogatást nyújt 

 
a 2018. évi költségvetése terhére a Kunhegyesi Rendőrörs működési feltételei-
nek biztosítása céljából. 
 
A támogatás folyósítása egy összegben történik 2018. június 18-ig.             
 
A támogatás folyósításának feltétele a Bűnmegelőzési Alapítvány 2017. évi be-
számolója az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szer-
vezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. 30. § sze-
rinti letétbe helyezésének igazolása. 
 
A támogatások Kunhegyesi Rendőrörs feladatkörében történő felhasználását a 
Bűnmegelőzési Alapítványnak igazolnia kell. 
 
A képviselőtestület felhatalmazza Szabó András Kunhegyes Város Polgármes-
terét, hogy a 14/2015. (V. 27.) rendeletében szerint készült szerződéseket aláír-
ja. 
 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Mészáros Zsolt Imre Bűnmegelőzési Alapítvány (5300 Karcag, Kossuth tér 1/a.) 

kuratóriumának 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 

 
 
 
 
TIZENKILENCEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a „Népi építészeti emlékek helyreállítása” tárgyban nyertes Komlós-féle 
szélmalom felújítás pályázat megvalósításához aláírt Vállalkozási Szerződés módosí-
tásához 

(írásbeli) 
   
Szabó András polgármester elmondja a vállalkozó május 25-én a teljesítési határidő aka-
dályoztatását jelentette be és kéri a teljesítési határidő meghosszabbítását további egy hó-
nappal. Megkérdezi van-e valakinek hozzászólása. 
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Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki 
elfogadja a határozat tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
116/2018.(V.29.) Kt. h a t á r o z a t, 
a „Népi építészeti emlékek helyreállítása” tárgyban nyertes Komlósi-féle szélmalom felújí-
tás pályázat megvalósításához aláírt Vállalkozási Szerződés módosításáról  
 
 

1.  Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 107. §- ban 
biztosított jogkörében eljárva a Komlósi-féle szélmalom felújítási munkái 
teljesítési határidejének 2018. július 2-ra módosításához hozzájárul. 
 

2.  Kunhegyes Város Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó András polgár-
mestert a szerződésmódosítás aláírására. 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester0 
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  
7. Malom-Bau Kft. (5340 Kunhegyes, Tiszagyendai utca 3246 hrsz) 

 
 

 
 
HUSZADIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény Szervezeti 
és Működési Szabályzatának jóváhagyására 

 (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 hozzászólása. 
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Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki 
elfogadja a határozat tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
 
117/2018.(V.29.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény Szervezeti és Működési 
Szabályzatának jóváhagyására 
 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak 
védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 68. § (1) bekezdés b) pontjában, illetve a 
78. § (5) bekezdés b) pontjában kapott jogkörében eljárva a fenntartásában működő 
Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény Szervezeti és Működési 
Szabályzatát a mellékelt formában  
 

jóváhagyja. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezzel egyidejűleg 
hatályon kívül helyezi a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyó 101/2016. (V.24.) Kt. határozatot. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szentpéteriné Lévai Mária igazgató 
5. Kisné Veres Edit könyvtárvezető 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr  
8. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos 

 
 
 
21/1. NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Kunhegyes Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező Ady 
Endre utca 2 szám alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés módosításáról 
 

 (írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
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Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek hozzászólása. 
 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki 
elfogadja a határozat tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
 

118/2018.(V.29.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Kunhegyes Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező Ady Endre utca 2 szám 
alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés módosításáról 

 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogköré-
ben eljárva figyelembe véve a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az 
önkormányzat vagyonáról szóló 22/2014. (V.01) rendelet előírásait- 

 

hozzájárul 

 

ahhoz, hogy Nagykun-Foki Kft. (cégjegyzékszám: 16-09-017992, adószám: 
26342762-2-16, székhely; 5340. Kunhegyes, Feketehegy utca 54/A.) megnevezésű 
cég az önkormányzat tulajdonában lévő Kunhegyes, Ady Endre utca 2. szám alatti 
ingatlant munkahelyteremtés céljából gyümölcs és zöldségfeldolgozás tevékenység 
végzésére bérbe vegye a határozat mellékletét képező bérleti szerződésben foglalt fel-
tételek mellett. 

Bérleti díj: 1.000.-Ft+ ÁFA/hó 

A bérlő általi további bérbeadás kizárólag a tulajdonos képviselőjének a hozzájárulá-
sával történhet. 

 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozat elfogadásá-
val egyidejűleg a 106/2017. (V.23.) Kt. számú határozatot hatályon kívül helyezi. 

 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó And-
rás 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. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
6. Nagykun-Foki Kft. (székhely: 5340. Kunhegyes, Feketehegy utca 54/A.) 
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 

 
 
 
 
21/2. NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a „0962/2 hrsz-ú külterületi út kiépítése Kunhegyesen” című, 
1826339800 azonosító számú pályázat megvalósításához szükséges kiviteli terv 
elkészítéséhez kötött tervezői szerződés módosításához 

 (írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester elmondja, a tervező akadályoztatást jelentett be és kérte a be-
fejezési határidő 30 napról 90 napra történő módosítását. Megkérdezi van-e valakinek hoz-
zászólása. 
 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki 
elfogadja a határozat tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
 
119/2018.(V.29.) 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 kiviteli terv elkészítéséhez kötött tervezői 
szerződés módosításához 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 1. pontjában biztosított jogkörében eljárva a „0962/2 hrsz-ú 
külterületi út kiépítése Kunhegyesen” című, 1826339800 azonosító számú 
pályázat kiviteli terv teljesítési határidejének 90 napra történő 
módosításához utólagosan hozzájárul. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 
Szabó András polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 
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Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Vízkörterv Kft. 1144 Budapest, Ond Vezér útja 21. 5/22. 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos 

 
 
 
21/3. NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C tör-
vény 3. melléklet II. 3 pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatá-
sára „Kunhegyes Városi Bölcsőde konyha felújítására” támogatási igény benyújtásá-
ról  
 

 (írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester javasolja a támogatási igény benyújtását. Megkérdezi van-e 
valakinek hozzászólása. 
 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki 
elfogadja a határozat tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
120/2018.(V.29.) Kt. h a t á r o z a t, 
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C törvény 3. melléklet 
II. 3 pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására „Kunhegyes Vá-
rosi Bölcsőde konyha felújítására” támogatási igény benyújtásáról  

 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljár-
va a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C tör-
vény 3. melléklet II. 3 pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések 
támogatására 95 %-os támogatás elnyerésére bruttó 8 800 000 Ft összegben 
pályázatot nyújt be. 

 
2. Kunhegyes Város Önkormányzata 440 000 forint önerőt saját költségvetése 

terhére biztosítja. 
 

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 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
7. Major Anikó intézményvezető 
8. Fridrik Zsanett ügykezelő 

 
 
 
 
21/4. NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Kunhegyes Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 
felülvizsgálatának elfogadásához 

 (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 hozzászólása. 
 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki 
elfogadja a határozat tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
121/2018.(V.29.) Kt. h a t á r o z a t, 
Kunhegyes Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája felülvizsgálatának 
elfogadásához 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1) 
pontjában biztosított jogkörében az alábbi döntést hozza: 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a 
felülvizsgált ITS partnerségi egyeztetése, a munkaközi tájékoztatás során 
beérkezett véleményeket és az azokra adott tervezői válaszokat, melyekre 
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tekintettel az Integrált Településfejlesztési Stratégiát módosításokkal egységes 
szerkezetben a melléklet szerint elfogadja. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az elfogadott, 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ITS önkormányzat honlapján történő 
közzétételét elrendeli és felhatalmazza Szabó András polgármestert, hogy az 
elfogadásról és honlapon való közzétételről 5 napon belül értesítést küldjön az 
egyeztetésben részt vetteknek és az állalmi főépítészi hatáskörében eljáró megyei 
kormányhivatalnak. 

 
 
 
Erről értesülnek: 

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

 
 
 
Szabó András polgármester megkéri Jegyző Asszonyt, a hétvégi és hétközi orvosi ügyelet 
díjazásáról tájékoztassa a jelenlévőket. 
 
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, előzetes számításokat készítettek, amelyre 
polgármester úr támogat, most kérné a képviselő-testület támogatását az ügyeleti díjazással 
kapcsolatban. Javasolja, hogy az ügyeletben résztvevő asszisztensek díjazása 11.000 
Ft+járulékaira változzon 2018. június 01-től a korábbi 9.000 Ft + járulékaihoz képest. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel 
kapcsolatban.  
 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki 
elfogadja a határozat tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
122/2018.(V.29.) Kt. h a t á r o z a t, 
a hétvégi és hétközi orvosi ügyelet díjazásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete egészségügyről szóló 1997. 
évi CLIV. törvény 155.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzat által fenntartott 
hétközi és hétvégi orvosi ügyeletben résztvevő orvosok és asszisztensek díjazását 
az alábbiak szerint biztosítja 2018. június 1-jétől: 

 
Az ügyeletet ellátó orvosok díjazása: 
- hétfőtől-péntekig: 30.400 Ft /ügyelet (16 óra) 
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- hétvégén, ünnep- és pihenőnapokon: 54. 000 Ft/ ügyelet  (24 óra.)  
 

Az ügyeletben részvevő asszisztensek díjazása: 
- hétközben, munkanapokon: 11.000 Ft +járulékai /16 óra 
- hétvégén, ünnep- és pihenőnapokon:  11.000 Ft +járulékai /12 óra. 

 
2. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete ezzel egyidejűleg 

hatályon kívül helyezi a hétvégi és hétközi orvosi ügyelet díjazásáról szó-
ló 252/2013. (XII.19.) Kt. határozatot. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna háziorvos 
4. Dr. Kiss István háziorvos 
5. Dr. Parajdi Attila háziorvos 
6. Pigall Bt. 5400. Mezőtúr, Kossuth út 7-11. 
7. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető 
8. Markót Klaudia munkaügyi ügyintéző 

 
 
 
 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek bejelenteni valója. Hozzá-
szólás hiányában a képviselő-testület nyilvános ülését 15 óra 31 perckor bezárja és zárt 
ülés keretében folytatják a tanácskozást. 
 
 
 

Kmf. 
Szabó András Dr. Pénzes Tímea  
polgármester  jegyző 


