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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. június 26-án 
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. Nagy Levente, Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna, So-
modi József és Vincze László önkormányzati képviselő 

 
Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Ollári Balázs 

vagyongazdálkodási ügyintéző, Major Anikó óvodavezető, Kis-
Vén Erika az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészség-
ügyi és Sport Bizottság tagja, Szabó József a „Kunhegyes Város-
ért” Közalapítvány csoportvezetője, Kolozsvári Imre a Kunhe-
gyesi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője, Rozgonya Attila TRV 
Zrt. képviseletében 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. Metzinger Ferenc kép-
viselő úr igazoltan van távol. A képviselő-testület soron következő nyilvános ülését meg-
nyitja.  
 
 
Javasolja, hogy a meghívó szerint tárgyalják meg a napirendi pontokat. Kéri a napirendi 
pontok elfogadását. 
 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, nyolc igenlő 
szavazattal elfogadja. 
 
 
 
Szabó András polgármester bejelenti, hogy Páldiné Dr. Ágoston Lívia járási hivatalvezető 
ismét munkába állt. Megkérdezi van-e valakinek interpellációja. 
 
 
Interpelláció hiányában elkezdik a napirendi pontok megtárgyalását. 
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ELSŐ NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a TRV Zrt. 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

(írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Madarasi Imre elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a beszámolót. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek hozzászólása. Miután a jelenlé-
vőknek nem volt kérdése, így felvet egy problémát. Elmondja, már írtak levelet Bakondi 
vezérigazgató úrnak is a szennyvíz díj csökkentésével kapcsolatban. Nem kaptak a levélre 
választ. Leírta, hogy a környéken van ahol magasabb és van ahol alacsonyabb a szennyvíz 
díj. Szabó Péter a TRV Zrt-től megígérte, hogy utánanéz, de még nem érkezett válasz. Azt 
kérik, hogy ugyanannyi legyen a szennyvíz díj Kunhegyesen, is mint Abádszalókon, mivel 
közösen csinálták a beruházást. Valószínű azért nem kaptak még választ, mert nem a TRV 
Zrt. az illetékes a díjak meghatározásában, hanem az Energia Hivatal. Elmondja, képviselő 
úrral el fog menni Bakondi György úrhoz, kidolgozzák a javaslatot, a TRV Zrt-nek annyit 
kell tenni, hogy aláírják és ezek után fognak elmenni az Energia Hivatalhoz. Megkérdezi 
van-e valakinek kérdése. 
 
Rozgonyi Attila a TRV Zrt. képviseletében elmondja, hogy látta polgármester úr levelét, 
de ebben az ügyben a vezérigazgató úr tud dönteni. 2012. december 31-ig az önkormány-
zatok képviselőtestülete határozta meg a díjakat mind ivóvíz, mind szennyvíz tekintetében. 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy hagyta jóvá, nem a képviselő-testület döntött 
a díjakról. 
 
Rozgonyi Attila a TRV Zrt. képviseletében elmondja, hogy a képviselő-testület dönthetett 
volna másként. 
 
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, a Tisza-Víz Kft. konkrét javaslattal kereste meg min-
dig az önkormányzatot, folyton vagy az amortizációra hivatkoztak, vagy a karbantartási, 
üzemeltetési költségekre. Csak abban az esetben térhetett volna el ettől az önkormányzat, 
ha önerőt biztosít, egy ilyen lakosságszámú városnál ez nem megoldható. Ez az amire pol-
gármester úr utal, hogy soha nem voltak olyan helyzetben, hogy ilyen ügyekbe bele tudja-
nak szólni, mindig kisebbségi részvényesek voltak. 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy Abádszalóknak Tiszafüreddel többségi sza-
vazata volt, kisebbségi részvényes volt mindig is Kunhegyes. 
 
Rozgonyi Attila a TRV Zrt. képviselője elmondja, hogy az Energia Hivatal dönt a díjak-
ról, oda kell fordulni, egyedül a rezsicsökkentés volt az, ami csökkentette a díjakat, de ko-
moly érdemi változást nem okozott. 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy ezt tudják. Elmondja, hogy az Energia Hiva-
tal csak akkor áll velük szóba az Energia Hivatalnál, ha a TRV Zrt. leigazolja, hogy ez va-
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lóban úgy van, hogy ez egy közös beruházás Abádszalókkal, hogy egy víziközmű rend-
szernek tekintendő.  
 
Rozgonyi Attila a TRV Zrt. képviselője úgy gondolja, hogy nem jelent problémát az, hogy 
a TRV Zrt. azt leigazolja, hogy egy víziközmű rendszernek tekinthető Kunhegyes és Abád-
szalók, ebben az esetben viszont egyforma díjakat kell alkalmazni a két településen.  
 
Szabó András polgármester megköszöni a hozzászólásokat. Megkérdezi van-e még vala-
kinek hozzászólása az előterjesztéshez. 
 
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: 
 
 
130/2018.(VI.26.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2017. évi víziközmű-szolgáltatási tevékenységéről 
szóló beszámolójáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2017. évi víziközmű-
szolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolóját  
 

elfogadja. 
 
 
 

Erről értesülnek: 
1. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5. 
2. Kolozsvári Imre a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője 
3. Szabó András polgármester 
4. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
5. Barta Ferenc aljegyző 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető  
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
9. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
Szabó András polgármester megköszöni Rozgonyi Attila a TRV Zrt. képviselőjének jelen-
lététét. 
 
Rozgonyi Attila a TRV Zrt. képviselője elhagyja a tanácskozó termet. 
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MÁSODIK NAPIRENDI PONT 
Javaslat a 2018. év II. félévi önkormányzati kulturális és sport rendezvények költség-
vetés-tervezetére 

 (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. 
 
Nagy Kálmán képviselő megkérdezi, hogy ebben az évben nem lesz fogathajtó verseny. 
 
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy lesz, de a Lovassport Egyesület szervezi. 
 
Szabó András polgármester megköszöni a hozzászólásokat. Megkérdezi van-e még vala-
kinek 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 
tervezetet, a következő határozatával: 
 
 
131/2018.(VI.26.) Kt. h a t á r o z a t, 
Kunhegyes város 2018. év II. félévi kulturális és sportrendezvényeinek költségvetés-
tervezetéről 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzata a 2018. év II. félévi rendezvények megvaló-
sítására 6. 917.000.- Ft-ot, azaz hatmillió-kilencszáztizenhétezer forintot a mel-
lékelt rendezvényterv szerint 

 
j ó v á h a g y j a. 

 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzata a II. félévet követő első képviselőtestületi 
ülésen áttekinti a 2018. II. félévben megvalósult kulturális és sport rendezvé-
nyek költségfelhasználását. 

 
Felelős: Dr. Pénzes Tímea jegyző 
Határidő: 2019. január 31. 
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3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Gazdasági Osztályt a költségvetési előirányzat módosítására. 
 
 

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 csoportvezető 
6. Szentpéteriné Lévai Mária igazgató 

 
 
 
 
HARMADIK NAPIRENDI PONT 
Javaslat Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi II. félévi 
munkatervének megállapítására 

 (írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztésben látható a képviselő-testület 
2018. év II. félévi munkaterve. 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 
tervezetet, a következő határozatával: 
 
 
132/2018.(VI.26.) Kt. h a t á r o z a t, 
a képviselőtestület 2018. év II. félévi munkaprogramjáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – a helyi önkormányzat és 
szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (IV.13.) önkormányzati 
rendelet 6. §-ában foglalt – feladat- és hatáskörében eljárva 2018. év II félévre vo-
natkozó munkatervét a következők szerint állítsa össze: 

 
 
 
1.) ÜNNEPI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS 
 Időpont: 2018. augusztus 20. (hétfő)  

Helye:  Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ nagyterme 
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2.) Időpont:  2018. szeptember 11. (kedd) 15.00 óra 
 Helye:  Városháza nagy tanácskozó terme 
 

Napirendi javaslat: 
 

1. Javaslat a 2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet 
módosítására  
Előterjesztő: Szabó András polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

 

2. Tájékoztató 2018. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről 
Előterjesztő: Szabó András polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

 
3. Beszámoló a 2018. év I. félévi önkormányzati kulturális és sport rendezvények 

költségfelhasználásáról 
Előterjesztő: Szabó András polgármester 

Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bi-

zottság 

 

4. Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2018. év II. negyedévi tevé-
kenységéről 
Előterjesztő: Szabó József csoportvezető 

Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

 

5. Javaslat időszerű feladatok megoldására  
Előterjesztő: Szabó András polgármester 

 
 
3.) Időpont:  2018. október 30. (kedd) 15.00 óra 
 Helye:  Városháza nagy tanácskozó terme 
 

Napirendi javaslat: 

 

1. Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2018. év III. negyedéves tevé-
kenységéről  
Előterjesztő:   Szabó József csoportvezető 

Véleményezi:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

 

2. Tájékoztató a Kunhegyesi Városi Strand és Gyógyvizű Fürdő 2018. évi működésé-
ről  
Előterjesztő:  Szabó András polgármester 

Véleményezi:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

 

3. Tájékoztatás Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő nevelési in-
tézmények tanévindításáról  
Előterjesztő:  Szabó András polgármester 

Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bi-

zottság 
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4. Előterjesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha szakmai 

beszámolójának elfogadására  
Előterjesztő:  Szabó András polgármester 

Beszámolót készíti: Major Anikó óvodavezető 

Véleményezi:  Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bi-

zottság 

 
5. Előterjesztés a Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha 

2018/2019-es nevelési évben tervezett szünetek időpontjainak jóváhagyásáról  
Előterjesztő:  Dr. Pénzes Tímea jegyző 

Véleményezi:  Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bi-

zottság 

 
6. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú ingatlanban működő Kunhegyesi Általá-

nos Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola szakmai beszámolójának elfogadására  
Előterjesztő:  Szabó András polgármester 

Véleményezi:  Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bi-

zottság 

 

7. Előterjesztés a város 65 év feletti lakosainak, valamint a tartósan beteg gyermekek 
karácsonyi megajándékozására 

Előterjesztő:  Szabó András polgármester 

Véleményezi:  Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bi-

zottság 

 
8. Előterjesztés a természetben nyújtott átmeneti segélyezésről és tűzifavásárlásról  

Előterjesztő:  Szabó András polgármester 

Véleményezi:  Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bi-

zottság 

 

9. Javaslat időszerű feladatok megoldására  
Előterjesztő: Szabó András polgármester 

 
 
4.) Időpont:  2018. november 20. (kedd) 15.00 óra 
 Helye:  Városháza nagy tanácskozó terme 
 

Napirendi javaslat: 

 

1. Előterjesztés a 2018. évi költségvetésről szóló 5/2018.(II.14.) önkormányzati 
rendelet módosításáról (írásbeli) 
Előterjesztő: Szabó András polgármester 

Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

 
2. Előterjesztés a természetben nyújtott átmeneti segélyezésről és a tűzifavásárlás 

árajánlatainak elbírálásáról (írásbeli) 
Előterjesztő: Szabó András polgármester 

Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bi-

zottság 
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3. Előterjesztés a város 65 év feletti lakosainak, valamint a tartósan beteg gyerme-
kek részére karácsonyi csomag beszerzése tárgyában (írásbeli) 
Előterjesztő: Szabó András polgármester 

Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bi-

zottság 

 

4. Előterjesztés a hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Prog-
ramban való részvételének támogatására (írásbeli) 
Előterjesztő: Szabó András polgármester 

Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bi-

zottság 

 

5. Előterjesztés 2019. évi Kunhegyesi Nagykun Kalendárium megjelentetéséről 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Szabó András polgármester 

Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bi-

zottság 

 
6. Javaslat időszerű feladatok megoldására  

 
 
5.) Időpont:  2018. december 20. (csütörtök) 15.00 óra 
 Helye:  Városháza nagy tanácskozó terme 
 

Napirendi javaslat: 

 

1. Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2019. 
évi I. félévi munkaprogramjára 
Előterjesztő: Szabó András polgármester 
 

2. Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzatának a köztisztviselői teljesít-
ménykövetelmények alapját képező 2019. évi célok meghatározására  

 Előterjesztő:   Dr. Pénzes Tímea jegyző 
Véleményezi:  Ügyrendi Bizottság 

 
 

3. Javaslat az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési ütemtervére 
Előterjesztő:  Dr. Pénzes Tímea jegyző 
Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

 
4. Javaslat Kunhegyes város 2019. évi kulturális és sport rendezvényeinek terve-

zetére  
 Előterjesztő:  Szabó András polgármester 

Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság 
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5. Javaslat Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő Kunhegyes 
Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2019. évi munkatervének elfo-
gadására 

 Előterjesztő: Szabó András polgármester 
Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság 

 

6. Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata 2019. év I. félévi kulturális- és 
sportrendezvényei költségvetés-tervezetéről 
Előterjesztő: Szabó András polgármester 
Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság 

 
7. Javaslat időszerű feladatok megoldására  
 Előterjesztő:  Szabó András polgármester 

 

 
6.) KÖZMEGHALLGATÁS 
 Időpont: 2018. december 20. (csütörtök) 16 óra 

Helye:  Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ nagyterme 
  
 Napirendi javaslat: 

Tájékoztató Kunhegyes Város Önkormányzata 2018. évi feladatainak teljesítéséről 
Előadó: Szabó András polgármester 

 

 
 
 
A munkatervben szereplő napirendek előterjesztéseinek leadási határideje: 

- legkésőbb a képviselőtestületi ülést megelőző 5. nap 
- bizottság által előzetesen véleményezendő előterjesztések esetében a bizottsági 

ülést megelőző 5. nap.  
 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Képviselőtestület tagjai 
5. Major Anikó a Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha vezetője 
6. Szentpéteriné Lévai Mária a Kunhegyesi Városi Könyvtár és Közművelődési In-

tézmény igazgatója  
7. Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek vezetői 
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
9. Önkormányzati munkabizottságok külső tagjai 
10. Imre Péter a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány kuratóriuma elnöke 
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Dr. Nagy Levente elhagyja a tanácskozó termet. 
 
 
 
 
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a hétvégi és hétközi orvosi ügyelet díjazásáról szóló 122/2018.(V.29.) Kt. 
határozat 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 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 hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ter-
vezetet, a következő határozatával: 
 
133/2018.(VI.26.) 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. július 1-jétől: 

 
Az ügyeletet ellátó orvosok díjazása: 

- hétfőtől-péntekig: bruttó 38.000 Ft/ügyelet (16 óra) 
- hétvégén, ünnep- és pihenőnapokon: bruttó 64. 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 122/2018. (V.29.) Kt. határozatot. 
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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. WPW Humánegészségügyi Bt. Dr. Katona Gábor Tiszaroff, Verseghy út 31/a. 
8. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető 
9. Markót Klaudia munkaügyi ügyintéző 

 
 
 
 
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges nyomdai munkálatok 
ellátásához szolgáltató kiválasztásáról 

 
 (írásbeli) 

   
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Madarasi Imre elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet, hogy a legkedvezőbb 
ajánlatot adó Rózsa és Társa Nyomdaipari Szolgáltató és Kereskedelmi Bt-vel kössenek 
szerződést. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek hozzászólása az előterjesztéshez. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 
 
134/2018.(VI.26.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges nyomdai munkálatok ellátásához 
szolgáltató kiválasztásáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok-
ról szóló 2011. évi CLXXXIX. 107.§-ában biztosított jogkörében eljárva. 2018. jú-
lius 1. napjától 1 éves időtartamra a legalacsonyabb összegű ajánlatot adót. 
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Rózsa és Társa Nyomdaipari Szolgáltató és Kereskedelmi BT. (5340 Kunhe-
gyes, Arany J. út 49.) -t 

 
megbízza 

 
a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges nyomdai munkálatok ellátásához. 
Kunhegyes Város Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a 
szerződés megkötésére. 
 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Rózsa és Társa Nyomdaipari Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (5340 Kunhegyes 

Arany J.  u. 49.) 
6. ÁRNYALAT-PRESS Kft (4029 Debrecen, Hajnal út 21.) 
7. Kis- Új- Lap Nyomdaipari Kft. (5310 Kisújszállás, Munkácsy út. 8.) 
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 

 
 
 
 
HATODIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a „0962/2 hrsz-ú külterületi út kiépítése Kunhegyesen" című, 
1826339800 azonosító számú pályázat előlegigénylés lehívásához 

 (írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztésben olvasható, hogy a pályázat 
megvalósításához 3.801.331,- Ft önerő biztosítása szükséges. Megkérdezi van-e valakinek 
hozzászólása az előterjesztéshez. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 
 
135/2018.(VI.26.) Kt. h a t á r o z a t, 
a  „0962/2 hrsz-ú külterületi út kiépítése Kunhegyesen" című, 1826339800 azonosító 
számú pályázat előlegigénylésről 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekez-
dés 1. pontjában biztosított jogkörében eljárva a „0962/2 hrsz-ú külterületi 
út kiépítése Kunhegyesen" című, 1826339800 azonosító számú pályázat 
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megvalósításához szükséges 3.801.331 Ft azaz hárommillió-
nyolcszázegyezer- háromszázharmincegy forint önerőt saját költségveté-
se terhére biztosítja. 

 
2. Kunhegyes Város Képviselőtestülete továbbá felhatalmazza Szabó András 

polgármestert a támogatás lehívásával kapcsolatos feladatok elvégzésével. 
 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szathmári Balázs 4028 Debrecen, Nagyerdei körút 12. 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Fridrik Zsanett ügykezelő     

 
 
 
Dr. Nagy Levente képviselő visszajött a tanácskozó terembe. 
 
 
 
HETEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Magyarország 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. 
törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támo-
gatása pályázati kiírásra történő támogatási igény benyújtásáról, kötelező önerő vál-
lalásához és a fejlesztés megvalósításának és a finanszírozásának tervezett időbeni 
ütemezéséhez a „Kunhegyes Városi Bölcsőde konyha felújításához” 

 (írásbeli) 
   
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztésben kettő határozati javaslat látható. 
Megkérdezi van-e valakinek hozzászólása az előterjesztéshez. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a javaslatot a támogatási igény benyújtásáról, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
136/2018.(VI.26.) 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 Városi 
Bölcsőde konyha felújítására” támogatási igény benyújtásáról  
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében el-
járva a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi 
C törvény 3. melléklet II. 3 pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fej-
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lesztések támogatására 95 %-os támogatás elnyerésére bruttó 8 800 000 Ft 
összegben pályázatot nyújt be (Pályázati cél: az önkormányzat által mű-

ködtetett saját konyha infrastrukturális felújításával, fejlesztésével, aka-

dálymentesítésével Fejlesztés helyszíne: Kunhegyes, Arany János utca 

26/A, 255 hrsz.) 

 
2.  Kunhegyes Város Önkormányzata 440 000 forint önerőt saját költségvetése 

terhére biztosítja. 
 

3.  A 120/2018. (V.29.)  Kt. határozatot hatályon kívül helyezi. 
 

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

 
 
 
 
Szabó András polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a 
javaslatot a fejlesztés megvalósításának és finanszírozásának tervezett időbeni ütemezésé-
ről, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
 
137/2018.(VI.26.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Magyarország 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet  
II. 3. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása pályázati kiírásra 
történő fejlesztés megvalósításának és a finanszírozásának tervezett időbeni ütemezé-
séről a „Kunhegyes Városi Bölcsőde konyha felújítására” 
 

 
1. Kunhegyes Város Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva a Ma-
gyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C törvény 3. 
melléklet II. 3 pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatásá-
nak felhasználásának ütemezését az alábbi táblázat alapján elfogadja 
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Tevékenység megnevezése 

Tevékenység 
megvalósításának 
tervezett ideje 
vagy „nem szük-
séges” megjegy-
zés 

A tevékenység eléréséhez 
felhasznált összeg (Ft) 
önrész + igényelt támoga-
tás 

Támogatási igény előkészí-
tése, tervkészítés, árajánla-
tok bekérése, támogatási 
igény benyújtása stb. (rész-

letezhető) 

2018.07.05. 0 Ft 

Hiánypótlás teljesítése 2018.08.03. 0 Ft 
Támogatói okirat kézhezvé-
tele 

2018.10.01. 0 Ft 

Telekvásárlás  nem szükséges 0 Ft 
Engedélyezési eljárások nem szükséges 0 Ft 
Műszaki megvalósítás  Ft 
Árajánlatok bekérése, kivi-
telezők kiválasztása 

2018.12.06. 0 Ft 

Kivitelezés (részletezhető) 

- 39,96 m2 felület elő-
készítés 

- 14,91 m2 válaszfal 
bontása 

- 93,87 m2 vakolat le-
verése 

- 93,87 m2 oldalvako-
lat készítése 

- 39,96 m2 lapburko-
lat bontása (padló) 

- 93,87 m2 lapburko-
lat bontása (fal-
,pillér-
oszlopburkolat bár-
mely méretű mozaik, 
kőanyag és csempe) 

- 72,87 m2 felület elő-
készítés (fal) 

- 39,96 m2 padlóbur-
kolat felület előkészí-
tése 

- 72,87 m2 fal-,pillér-
oszlopburkolat ké-
szítése bel térben, 
tégla, beton, vakolt 
alapfelületen mázas 
kerámiával 

2019.12.31. 
6.816.636 Ft (340.832 Ft 
önrész + 6.475.804 Ft igé-
nyelt támogatás) 
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- 39,96 m2 padlóbur-
kolat készítése bel 
térben 

- Vizesblokk felújítása 
- 2 db falba szerelhető 

ventilátor elhelyezé-
se 

Műszaki átadás-átvétel idő-
pontja 

2019.12.31. 0 Ft 

Eszközbeszerzés  
 

- 10*10 kockázó betét 
- Kis értékű eszközök 

(tálak, serpenyők) 
- Edények 
- Gáztűzhely 
- Hűtőszekrény 130 l / 

133 l 
- Hűtőszekrény 240 l  

      -     Hűtőszekrény 240 l 

2019.12.31. 
1.983.364 Ft (99.168 Ft ön-
rész + 1.884.196 Ft igényelt 
támogatás) 

Szakmai és pénzügyi elszá-
molás benyújtása 

2020.03.31. 0 Ft 

Összesen:  8.800.000 Ft 
 

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. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
7. Major Anikó intézményvezető 
8. Fridrik Zsanett ügykezelő 

 
 
 
8/1. NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés „A nyári diákmunka” munkaerő-piaci programról szóló Hatósági 
szerződésről 

(írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja, a programban 50 fő venne részt. Megkérdezi van-e 
valakinek hozzászólása az előterjesztéshez. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a javaslatot a támogatási igény benyújtásáról, kézfeltartással jelezze. 
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A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
138/2018.(VI.26.) Kt. h a t á r o z a t, 
„A nyári diákmunka” munkaerő-piaci programról szóló Hatósági szerződésről 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdésben felsorolt kötelező önkormányzati feladatellátás keretében a 12. 
pont alapján támogatja „A nyári diákmunka” munkaerő-piaci program céljait 
és annak megvalósulását az alábbiak szerint: 
A programban résztvevők száma: 50 fő 
A támogatás időtartama: 2018.07.01. – 2018.08.15. 
Igényelt támogatás: 3.065.170,- Ft 
Munkaidő: napi 6 óra 
A támogatás a bruttó bér + 27 % szociális hozzájárulási adót tartalmazza.  
Önerőt nem igényel, azonban a foglalkozás egészségügyi vizsgálat díja az 
önkormányzatot terheli, amelynek összege 50x1.900,- Ft, azaz 95.000,- Ft. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 
Szabó András polgármestert a Hatósági szerződés aláírására. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Gácsiné Szabó Ildikó városgazdálkodási ügyintéző 

 
 
 
 
 
8/2. NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés „A nyári diákmunka” munkaerő-piaci programról szóló Hatósági 
szerződésről 

(írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Madarasi Imre elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek hozzászólása az előterjesztéshez. 
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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: 
 
 
 
139/2018.(VI.26.) Kt. h a t á r o z a t, 
Kunhegyes Város Önkormányzat 2018. évi Közbeszerzési terve módosításáról és 
elfogadásáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése alapján készült 2018. évi 
Közbeszerzési terv módosítását a melléklet szerinti tartalommal  

elfogadja. 
 
 
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. Fridrik Zsanett ügykezelő 

 
 
 
 
 
8/3. NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Mihály napi rendezvény elő- és főfellépője és a fellépéshez szükséges 
színpadtechnika biztosítására vonatkozó ajánlatok bírálatáról 

(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, hogy a legkedvezőbb 
ajánlatot adó Szféra Tisza Kft. biztosítsa az elő- és főfellépő és a fellépéshez szükséges 
színpadtechnika biztosítását. 
 
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 
tervezetet, a következő határozatával: 
 
 
140/2018.(VI.26.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Mihály napi rendezvény elő- és főfellépője és a fellépéshez szükséges színpadtechnika 
biztosítására vonatkozó ajánlatok bírálatáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szféra Tisza Kft. 
(5000 Szolnok, Damjanich út 1.) ajánlatát fogadja el nettó 4.841.400,- Ft + Áfa, 
azaz bruttó 6.148.578,- Ft összeggel, mely az előfellépő Varga Miklós  és a 
főfellépő Magna Cum Laude és a szükséges színpadtechnika és egyéb szervezési 
és kapcsolódó költségek biztosítását foglalja magába. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata a költségeket a 2018. évi költségvetés 
rendezvény kerete terhére biztosít. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására, a szerződés 
megkötésére. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Ajánlattevők 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Szentpéteriné Lévai Mária Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési 

Intézmény igazgatója 
 
 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek bejelenteni valója. Hozzá-
szólás hiányában a képviselő-testület nyilvános ülését 15 óra 22 perckor bezárja és zárt 
ülés keretében folytatják a tanácskozást. 
 
 
 

Kmf. 
Szabó András Dr. Pénzes Tímea  
polgármester  jegyző 


