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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. október 30-án 
megtartott soron következő nyilvános üléséről. 
 
 
 
Az ülés helye:  Városháza nagy tanácskozó terme 
 
 
Jelen vannak:  Szabó András polgármester elnökletével: 

Magyar György, Metzinger Ferenc, Nagy Kálmán Dr. Nagy Le-
vente, Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna és Somodi József ön-
kormányzati képviselő 

 
 
Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügy-

intéző, Oláh Katalin ügyintéző, Major Anikó óvodavezető, Ko-
vácsné Lázár Elvira igazgató, Richter Károlyné a Pénzügyi, Gaz-
dasági és Városfejlesztési Bizottság tagja, Imre Péter a „Kunhe-
gyes Városért” Közalapítvány kuratóriumi elnöke, Szabó József a 
„Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője, Kolozsvá-
ri Imre a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője ta-
nácskozási joggal meghívottak és Barta Zsanett jegyzőkönyvve-
zető  

 
 
 
 
 
Szabó András polgármester köszönti a soron következő képviselő-testületi ülésen a meg-
jelenteket.  
 
 
Az ülés határozatképes, hét önkormányzati képviselő megjelent. Madarasi Imre képviselő 
úr és Vincze László alpolgármester úr igazoltan vannak távol. A képviselő-testület soron 
kívüli nyilvános ülését megnyitja.  
 
 
Javasolja a képviselő-testületnek a módosított napirend elfogadását. Kéri a képviselő-
testület tagjait kézfeltartással jelezze az, aki elfogadásra javasolja. 
 
 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, hét igenlő szava-
zattal elfogadja a következő határozattal: 
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181/2018.(X.30.) Kt. h a t á r o z a t,  
napirendi pontok elfogadása 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a polgármester javaslatára – 
az alábbi módosított napirendet fogadja el: 

 
 
Nyilvános ülés keretében tárgyalandók: 
 
1. Javaslat a 2018. évi költségvetésről szóló 5/2018.(II.14.) önkormányzati ren-

delet módosítására (írásbeli) 
 

2. Tájékoztató 2018. évi költésvetés félévi teljesítéséről (írásbeli) 
 

3. Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2018. év III. negyedéves 
tevékenységéről (írásbeli) 
 

4. Tájékoztató a Kunhegyesi Városi Strand és Gyógyvizű Fürdő 2018. évi mű-
ködéséről (írásbeli) 
 

5. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú ingatlanban működő Kunhegyesi 
Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola szakmai beszámolójának elfo-
gadására (írásbeli) 
 

6. Tájékoztatás Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő Kun-
hegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha nevelési intézmény 
tanévindításáról (írásbeli) 
 

7. Előterjesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha 
szakmai beszámolójának elfogadására (írásbeli) 

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

2018/2019-es nevelési évben tervezett szünetek időpontjainak jóváhagyásáról 
(írásbeli) 
 

9. Előterjesztés a város 65. év feletti lakosainak, valamint a tartósan beteg 
gyermekek karácsonyi megajándékozásához ajánlattevők kiválasztásáról 
(írásbeli) 

 
10. Előterjesztés a természetben nyújtott átmeneti segélyezéshez és tűzifavásár-

láshoz ajánlattevők kiválasztásáról (írásbeli) 
 

11. Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzat részére konferenciaszék be-
szerzéséhez szállító kiválasztásáról (írásbeli) 
 

12. Előterjesztés a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 
megállapodás módosításához (írásbeli) 
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13. Előterjesztés az „Iparterület fejlesztés Kunhegyesen” című TOP-1.1.1-16-
JN1-2017-00007 azonosító számú pályázat megvalósításához szükséges mű-
szaki ellenőr kiválasztásához (írásbeli) 
 

14. Előterjesztés a 2018. évi karácsonyi díszkivilágítás megvalósításához további 
fénydekorációs elemek megvásárlása tárgyában (írásbeli) 
 

15. Előterjesztés a 2018. évi karácsonyi díszkivilágítás eszközeinek fel- és lesze-
relésére benyújtott árajánlatok elbírálása tárgyában (írásbeli) 
 

16. Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonában lévő 0220/2 ki-
vett közút és 3309/3 hrsz-ú kivett strandfürdő ingatlan útként használt ingat-
lanrésze üzemeltetésének átadásáról (írásbeli) 
 

17/1.  Előterjesztés a a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 1826339800 azonosító számú " 0962/2 
hrsz.-ú külterületi út kiépítése Kunhegyesen" című projekt kivitelezési mun-
kálatainak elvégzésére közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges Bíráló 
Bizottság létrehozásáról, és a meghívandó ajánlattevők kiválasztására, vala-
mint költségnövekmény vállalására (írásbeli) 

 
17/2.   Előterjesztés a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. 

évi C. törvény 3. melléklet II. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra benyújtott „Kunhegyes belte-
rületi utak lefedése 2018.” című pályázat megvalósításához szükséges kivite-
lezői feladat ellátásához (írásbeli) 

 
17/3. Előterjesztés a Kunhegyes Város Önkormányzata által alapított „Kunhegyes 

Városért” Közalapítvány új kuratóriumi tagjának és a módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okirat elfogadásáról (írásbeli) 

 
 
 
Zárt ülés keretében tárgyalandók: 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő szociális bérlakás (5340 
Kunhegyes, Gyepszél utca 40/A.) alatti ingatlan lakásbérleti szerződésének új-
rakötéséről (írásbeli) 
 

2. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő szociális bérlakás (5340 
Kunhegyes, Ady Endre utca 4. 3. ajtószám) alatti ingatlan lakásbérleti szerző-
désének újrakötéséről (írásbeli) 
 

3. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő szociális bérlakás (5340 
Kunhegyes, Péntekkút utca 18. 1. ajtó) alatti ingatlan lakásbérleti szerződésé-
nek újrakötéséről (írásbeli) 
 

4. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő szociális bérlakás (5340 
Kunhegyes, Kamilla utca 20.) alatti ingatlan lakásbérleti szerződésének újrakö-
téséről (írásbeli) 
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5. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő szociális bérlakás (5340 
Kunhegyes, Wass Albert utca 5.) alatti ingatlan lakásbérleti szerződésének új-
rakötéséről (írásbeli) 
 

6. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő szociális bérlakás (5340 
Kunhegyes, Ady Endre utca 14.) alatti ingatlan lakásbérleti szerződésének új-
rakötéséről (írásbeli) 
 

7. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő szociális bérlakás (5340 
Kunhegyes, József Attila utca 31. 2. ajtószám) alatti ingatlan lakásbérleti szer-
ződésének megkötéséről (írásbeli) 
 

8. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő szociális bérlakás (5340 
Kunhegyes, Arany János utca 25.) alatti ingatlan lakásbérleti szerződésének új-
rakötéséről (írásbeli) 
 

9. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő szociális bérlakás (5340 
Kunhegyes, Nyílt utca 8. 2. ajtó) alatti ingatlan lakásbérleti szerződésének új-
rakötéséről (írásbeli) 
 

10/1. Előterjesztés Az önkormányzat tulajdonában lévő szociális bérlakás (5340 Jó-
zsef Attila utca 31. 1 ajtó) lakásbérleti szerződésének újrakötéséről (írásbeli) 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Képviselő-testület tagjai 

 
 
 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek bejelenteni valója, interpelláció-
ja. 
 
Nagy Kálmán képviselő elmondja évek óta nagy problémát jelent a temetői szemét. A 
város megtette mindkét egyházközség felé azt a gesztust, hogy szerződést kötött a temetői 
szemét elszállításával kapcsolatban. Megköszöni, hogy a halottak napja előtt sok temetői 
szemetet elszállítottak a temetőből. Év közben is nagy problémát jelent a temetői szemét 
elszállítása, jelentős összegbe kerül az elszállítás és a temetői szemét lerakása. Kéri a 
képviselő-testülettől, hogy fogalmazzanak meg Kovács Sándor országgyűlési képviselő úr 
felé egy határozatot, hogy valamilyen módon próbáljon segíteni a temetőkben keletkezett 
hulladékok elszállítása és kezelése költségeinek kompenzációjával kapcsolatban.  
A másik kérdése az otthon lévő fúrott kutakkal kapcsolatos. Megkérdezi, hogy mi a teendő, 
hogy a temetőben lévő fúrott kutak fennmaradhassanak. 
 
 
Szabó András polgármester javasolja Nagy Kálmán sürgősségi indítványának elfogadását 
a temetőkben keletkezett hulladékok elszállítása és kezelése költségeinek 
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kompenzációjára. Aki elfogadja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 
 
182/2018.(X.30.) Kt. h a t á r o z a t,  
sürgősségi indítvány a temetőkben keletkezett hulladékok elszállítása és kezelése 
költségeinek kompenzációjára 
 

 
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete kezdeményezi a temetőkben 
keletkezett hulladékok elszállítása és kezelése költségeinek kompenzációjára vo-
natkozó jogszabályi rendelkezés megalkotását, tekintettel arra, hogy a nagy meny-
nyiségben keletkező vegyes (zöld-, fém, üveg-, műanyag, beton- és egyéb kevert 
hulladék) hulladékkal kapcsolatos kezelési és szállítási költségek a temető fenn-
tartójára, üzemeltetőjére illetőleg tulajdonosára hárulnak, míg a kereskedelemben 
az eladási ár nem tartalmaz olyan díjtételt, ami ezen költségeket kompenzálja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó András polgármestert a kezdeményezés 
Kovács Sándor országgyűlési képviselő felé történő megküldésére.  
 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Kovács Sándor országgyűlési képviselő 
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
4. Barta Ferenc aljegyző 
5. Képviselő-testület tagjai 

 
 
Szabó András polgármester átadja a szót Dr. Pénzes Tímea jegyző asszonynak a kutakkal 
kapcsolatban adjon tájékoztatást. 
 
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja a jelenlegi határidő 2018. december 31. Elmondja, 
hogy minden kút, ami a vízügy által kiadott belvízhatáron túl terjeszkedik, ami Kunhegye-
sen 40 méter körül van, az mind engedélyköteles. Ennek a dokumentációnak az elkészíté-
sére több cég szakosodott. A Nemzeti Agrárkamara lobbizott ennek a határidőnek a csúsz-
tatására, hogy ne terhelje meg a bejelentőket és az önkormányzatokat ez a feladat. 2020. 
december 31-ig meghosszabbításra kerül a határidő tudomása szerint, de erről a határozat 
még nem nyilvános.  A bejelentés a jegyzőhöz szükséges 500 m3 víz felhasználásáig. Min-
denkinek be kell jelenteni az ingatlanán lévő kutat. Ez minden kútra vonatkozik akár fúrt, 
akár gyűrűs, akár ásott. A határidő hosszabbítása úgy gondolja elegendő időt ad a lakosok-
nak a dokumentáció beszerzésére és a bejelentésre. 
 
Szabó András polgármester megköszöni a tájékoztatást. Megkérdezi, hogy van-e valaki-
nek más bejelenteni valója. 
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További interpelláció hiányában elkezdik a napirendi pontok megtárgyalását. 
 
 
 
 
ELSŐ NAPIRENDI PONT 
Javaslat a 2018. évi költségvetésről szóló 5/2018.(II.14.) 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 rendelet tervezetet. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a rendelet tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igen szavazattal a ren-
deletet elfogadja és megalkotja 
 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
 

12/2018.(X.31.)  
önkormányzati rendelete 

 
a 2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II. 14.) rendelet módosításáról 

 
 

A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képez 
 
 
 
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT 
Tájékoztató 2018. évi költségvetés félévi teljesítéséről 

(írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja, nagy dolog az, hogy nem kellett hitelt felvenni, az 
intézmények zavartalanul működtek. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
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 még valakinek kérdése az előterjesztéssel 
kapcsolatban 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 
 
 
183/2018.(X.30.) Kt. h a t á r o z a t,  
Kunhegyes Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

 
 

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az önkormányzat 
2018. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót 1-16. 

számú mellékletekkel együtt 
 

elfogadja. 

 
 
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 

 
 

 
 

 
HARMADIK NAPIRENDI PONT 
Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2018. év III. negyedéves tevé-
kenységéről 

 (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. 
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Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel 
kapcsolatban. 
 
Nagy Kálmán elmondja, hogy a beszámolóban le volt írva, hogy nagyon sok állati hulla 
volt nyáron. Megkérdezi, hogy van-e változás ezzel kapcsolatban. 
 
Szabó József csoportvezető válaszol, hogy nem tapasztaltak nyár óta ilyet. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése a beszámolóval 
kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 
 
184/2018.(X.30.) Kt. h a t á r o z a t,  
a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2018. III. negyedéves tevékenységéről szóló 
tájékoztató elfogadásáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kunhegyes 
Városért” Közalapítvány csoportvezetőjének a „Kunhegyes Városért” 
Közalapítvány 2018. év III. negyedéves tevékenységéről szóló tájékoztatóját – 
a mellékelt tartalommal – jóváhagyólag 
 

e l f o g a d j a. 
 

Erről értesülnek: 
1. Imre Péter a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány kuratórium elnöke 
2. Szabó József a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője 
3. Szabó András polgármester 
4. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
5. Barta Ferenc aljegyző 

 
 
 
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT 
Tájékoztató a Kunhegyesi Városi Strand és Gyógyvizű Fürdő 2018. évi működéséről 

(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. 
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Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel 
kapcsolatban 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 
 
185/2018.(X.30.) Kt. h a t á r o z a t,  
a Kunhegyes Város Strand és Gyógyvizű Fürdő 2018. évi működéséről szóló tájékoztató 
elfogadásáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kunhegyes 
Városi Strand és Gyógyvizű Fürdő 2018. évi működéséről, létszám és bevétel 
adatairól szóló tájékoztatót – a mellékelt tartalommal –  
 

tudomásul veszi. 
 
 

 
Erről értesülnek: 

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

 
 
 

 
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú ingatlanban működő Kunhegyesi Általános 
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola szakmai beszámolójának elfogadására 

 (írásbeli) 
 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi és Sport Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Magyar György elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
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Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel 
kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 
 
186/2018.(X.30.) Kt. h a t á r o z a t,  
az önkormányzati tulajdonú ingatlanban működő Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola szakmai beszámolójának elfogadására 
 

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Kunhegyesi Általános 
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola vezetőjének 2017/2018-as tanévről szóló 
szakmai beszámolóját megismerte és  
 

jóváhagyólag elfogadja 
 
 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Karcagi Tankerülete 
4. Kovácsné Lázár Elvira igazgató 

 
 
 
 
HATODIK NAPIRENDI PONT 
Tájékoztatás Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő Kunhegyes 
Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha nevelési intézmény tanévindításáról 

 (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 még valakinek kérdése az előterjesztéssel 
kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
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A képviselő-testület jelenlévő hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 
 
187/2018.(X.30.) Kt. h a t á r o z a t,  
Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő Kunhegyes Város Óvodai In-
tézmény, Bölcsőde és Konyha nevelési intézmény tanévindításáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az önkormányzat 
fenntartásában működő nevelési intézmények 2018/2019-es tanévindítás-
ról szóló tájékoztatót a mellékelt formában 

 
e l f o g a d j a. 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Major Anikó intézményvezető 

 
 
 
 
HETEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha szakmai be-
számolójának elfogadására 

(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 még valakinek kérdése az előterjesztéssel 
kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 
 
188/2018.(X.30.) Kt. h a t á r o z a t,  
Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha 2017/2018-as nevelési évről 
szóló szakmai beszámolójának elfogadására 
 

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 85.§ (2) bekezdésében foglalt jogkörében el-
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járva a fenntartásában álló Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és 
Konyha vezetőjének 2017/2018-as nevelési évről szóló szakmai beszámolóját 
megvitatta és azt a mellékelt formában  

 
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. Major Anikó intézményvezető 

 
 
 

 
 
NYOLCADIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha 2018/2019-
es nevelési évben tervezett szünetek időpontjainak jóváhagyásáról 

(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 még valakinek kérdése az előterjesztéssel 
kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 
 
189/2018.(X.30.) Kt. h a t á r o z a t,  
a Kunhegyes Város Óvodai Intézményében, Bölcsőde és Konyha a 2017/2018-as nevelési 
évben tervezett szünetek időpontjainak jóváhagyásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint a fenntar-
tásában működő Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha zárva 
tartását az alábbi időpontok szerint  

   
engedélyezi: 

 
• Az óvoda 2018. október 29-től november 4-ig őszi szünetet nem tart. 
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• 2018. december 22-től és 2019. január 2-ig az iskolai téli szünethez 
igazodva az óvodák zárva tartanak.  

• 2019. április 18. - április 24. között az óvoda tavaszi szünetet nem tart.  
• 2019. június 21-ig minden óvoda nyitva tart. 
• 2019. június 24-től augusztus 2-ig az óvodai intézményünk nyári ügyeletet 

tart. 
• 2019. augusztus 5 -23-ig minden óvoda zárva tart. 
• Nevelés nélküli munkanapok: 3 munkanap 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Major Anikó intézményvezető 

 
 
 
 
KILENCEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a város 65. év feletti lakosainak, valamint a tartósan beteg gyermekek 
karácsonyi megajándékozásához ajánlattevők kiválasztásáról 

(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 még valakinek kérdése az előterjesztéssel 
kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 
 
190/2018.(X.30.) Kt. h a t á r o z a t,  
a város 65 év feletti lakosainak, valamint tartósan beteg gyermekek karácsonyi megajándé-
kozásához ajánlattevők kiválasztásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy a 
város 65 év feletti lakosait, valamint a hátrányos helyzetű tartósan beteg gyer-
mekeket kis értékű karácsonyi ajándékcsomaggal köszöntsék, amelyhez legfel-
jebb bruttó 4.860.000 Ft összegű pénzügyi fedezetet a város 2018. évi költség-
vetésében biztosítja. 
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A következő cégeket kéri fel ajánlattételre: 
1. FORTUNA ABC Vegyesker 2000 Bt. (5340 Kunhegyes, Rákóczi u. 

44.) 
2. Orosz Józsefné (5340 Kunhegyes Wesselényi utca 18/A) 
3. Doma Sándorné (5321 Kunmadaras, Őrsi út 15.) 

 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a lebonyolításhoz kapcsolódó feladatok ellátásával. 

 
 
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 

 
 
 
 
TIZEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a természetben nyújtott átmeneti segélyezéshez és tűzifavásárláshoz 
ajánlattevők kiválasztásáról 

(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 még valakinek kérdése az előterjesztéssel 
kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 
 
191/2018.(X.30.) Kt. h a t á r o z a t,  
a természetben nyújtott átmeneti segélyezéshez és tűzifavásárláshoz ajánlattevők kiválasz-
tásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. 
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pontjában biztosított jogkörében eljárva a pénzben és természetben nyújtott, va-
lamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló többször mó-
dosított 2/2009. (II.13.) számú rendelete 13. § (4) bekezdése alapján az alábbiak-
ról dönt: 

 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 
arra jogosult rászorulók természetben nyújtott, egyszeri átmeneti segélyben része-
süljenek szociális célú tűzifa formájában 2018. decemberében, amelyhez a pénz-
ügyi fedezetet a Kunhegyes Városi Önkormányzat a 2018. évi költségvetéséből 
biztosítja. 

 
A következő cégeket kéri fel ajánlattételre: 

1. Hegyesi Szabó Kft. (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 6.) 
2. Kovács Szabolcs egyéni vállalkozó (5324 Tomajmonostora, Széchenyi u. 

61.) 
3. Respect & Quality Kft. (5232 Tiszabő, 0245/7/a) 

 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a lebonyolításhoz kapcsolódó feladatok ellátásával. 

 
 
Erről értesülnek: 

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

 
 
 
TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzat részére konferenciaszék 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 még valakinek kérdése az előterjesztéssel 
kapcsolatban 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
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A képviselő-testület jelenlévő hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 
 
192/2018.(X.30.) Kt. h a t á r o z a t,  
Kunhegyes Város Önkormányzat részére konferenciaszék beszerzéséhez szállító kiválasz-
tásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban biztosított 
jogkörében eljárva 

megbízza 
 
az ALEX Fémbútor Kft. (2072. Zsámbék, Magyar u 21-23. adószám: 11893389-2-

13)-t 40 darab konferenciaszék beszerzésére 
 

A beszerzési költség: nettó 329.200 Ft + 88.884 Ft Áfa = bruttó 418.084 Ft  
 
A bruttó beszerzési ár tartalmazza a szállítási költséget. 
 
Kunhegyes Város Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgármestert 
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. ALEX Fémbútor Kft. (2072. Zsámbék, Magyar u. 21-23.) 
9. IT Pavilon Kft. (Lakitelek, Széchenyi krt. 74/b.) 
10. SZILFER Irodabútorház (6000. Kecskemét, Ceglédi út 82/b.) 
11. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 

 
 
 
 
TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási megál-
lapodás módosításához 

 (írásbeli) 
 
 
Szabó András polgármester javasolja a megállapodás módosítását, hogy a társuláshoz 
csatlakozzon Berekfürdő, Fegyvernek, Kisújszállás, Kunmadaras és Tiszabő települések 
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2019. január 01-el. Megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolat-
ban 
 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 
 
193/2018.(X.30.) Kt. h a t á r o z a t,  
a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásba történő csatlakozásról 
 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Berekfürdő, Fegy-
vernek, Kisújszállás, Kunmadaras és Tiszabő települések Tisza-tavi Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társuláshoz történő csatlakozási szándékát tudomásul 
veszi. A csatlakozásra a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. tv. és a Társulás és a tagok által jóváhagyott Társulási Megál-
lapodás rendelkezései az irányadóak 

 
 
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pont szerinti 

módosításokkal egybeszerkesztett társulási megállapodást az előterjesztés mel-
léklete szerinti tartalommal jóváhagyja 

 
 
3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Pol-

gármestert, hogy a módosításokkal egybeszerkesztett Társulási Megállapodást 
aláírja. 

 
 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági csoportvezető 
5. Tiszafüred Város Polgármestere 
6. Tiszafüred Város Jegyzője 
7. Társulás tagjai 
8. Irattár 
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TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés az „Iparterület fejlesztés Kunhegyesen” című TOP-1.1.1-16-JN1-2017-
00007 azonosító számú pályázat megvalósításához szükséges műszaki ellenőr kivá-
lasztásához 

 (írásbeli) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja a megvalósításhoz szükséges műszaki ellenőr kivá-
lasztása. Három árajánlat érkezett, a legkedvezőbb ajánlatot a KSK Mérnöki Vállalkozási 
Iroda Kft. adta bruttó 1.130.300 Ft értékben. Megkérdezi van-e még valakinek kérdése az 
előterjesztéssel kapcsolatban 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 
 
 
194/2018.(X.30.) Kt. h a t á r o z a t,  
a „Iparterület fejlesztés Kunhegyesen " című, TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00007 azonosító 
számú pályázat megvalósításhoz szükséges műszaki ellenőr kiválasztáshoz 

 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a „Iparterület fej-
lesztés Kunhegyesen” című, TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00007 azonosító számú 
pályázat megvalósításhoz a műszaki ellenőri feladatok ellátásával  
 

KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft-t 
(5000 Szolnok, Tiszaliget 9688/4 hrsz.) 

 
bízza meg nettó 890.000 Ft + 240.300 Ft Áfa = bruttó 1.130.300 Ft ösz-

szegben. 
 

1. A feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkormányzata a 
pályázati forrásból elnyert támogatásban kívánja elszámolni. 

 
2. Kunhegyes Város Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András 

polgármestert a szerződés aláírására. 
 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Horváth és Társa Kft. (5300 Karcag, Madarasi út 31.) 
5. KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. (5000 Szolnok, Tiszaliget 9688/4 hrsz.) 
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6. Dicső László (2181 Iklad, Ságvári u. 8.) 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
9. Egyed Boglárka ügykezelő  
 

 
 
 
 
TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a 2018. évi karácsonyi díszkivilágítás megvalósításához további fényde-
korációs elemek megvásárlása tárgyában 

 (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 még valakinek kérdése az előterjesztéssel 
kapcsolatban 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 
 
195/2018.(X.30.) Kt. h a t á r o z a t,  
a karácsonyi díszkivilágítás megvalósításához további fénydekorációs elemek megvásárlá-
sa tárgyában 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX Tv. 
107 §-ában biztosított jogkörében eljárva a karácsonyi díszkivilágítás 
megvalósításához a fénydekorációs elemek megvásárlását engedélyezi 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzata a beérkezett árajánlatokat 
figyelembe véve az alábbi szervezettől vásárolja meg a fénydekorációs 
elemeket:  

 
Blachere Illumination Hungary Kft. 

bruttó 363 880 Ft értékben 
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3.  Kunhegyes Város Önkormányzata a karácsonyi fénydekorációs elemek 
beszerzésének bruttó 363 880 Ft (amely a szállítási költséget is 
tartalmazza) összegét a 2018. évi költségvetésében biztosítja 
 

4. Kunhegyes Város Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó András 
polgármestert a karácsonyi fénydekorációs elemek beszerzésére és az 
azzal kapcsolatos dokumentumok aláírására 

 
 

 Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
6. Egyed Boglárka ügykezelő  

 
 

 
 
TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a 2018. évi karácsonyi díszkivilágítás eszközeinek fel- és leszerelésére 
benyújtott árajánlatok elbírálása tárgyában 

 (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 még valakinek kérdése az előterjesztéssel 
kapcsolatban 
 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 
 
196/2018.(X.30.) Kt. h a t á r o z a t,  
A 2018. évi karácsonyi díszkivilágítás eszközeinek fel- és leszerelésére benyújtott árajánla-
tok elbírálása tárgyában 
 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország 
helyi Önkormányzatairól  szóló,  2011. évi CLXXXIX. Törvény 107. §-
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ában biztosított jogkörében eljárva a karácsonyi díszkivilágítás 
eszközeinek fel- és leszerelésével  a  
 

Promex-Vill Kereskedelmi és Szerelőipari Bt-t 
 bízza meg,  bruttó 2 395 271 Ft összegben.  

 
 

2. A költséget Kunhegyes Város Önkormányzata saját költségvetése terhére 
vállalja 
 

3. A Képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a munkavégzéshez az E-on 
Tiszántúli Áramhálózati Zrt. elvi hozzájárulása szükséges 

 
4. Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András 

polgármestert a fentiekkel kapcsolatos és az ahhoz szükséges teendők 
ellátására, dokumentumok aláírására 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
6. Vagyongazdálkodási csoport 
7. Egyed Boglárka ügykezelő 

 
 
 
 
TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonában lévő 0220/2 kivett köz-
út és 3309/3 hrsz-ú kivett strandfürdő ingatlan útként használt ingatlanrésze üzemel-
tetésének átadásáról 

 (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 még valakinek kérdése az előterjesztéssel 
kapcsolatban 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
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A képviselő-testület jelenlévő hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
197/2018.(X.30.) Kt. h a t á r o z a t,  
Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonában lévő 0220/2 kivett közút és 3309/3 hrsz-ú 
kivett strandfürdő ingatlan útként használt ingatlanrésze üzemeltetésének átadásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 107. § - ban biztosított jogkörében eljárva, figye-
lemmel a VARVIK PLAN Mérnöki Iroda Kft. (5300 Karcag, Bercsényi u. 14.) ál-
tal a Kunhegyesi Református Egyházközség megbízásából végzett útépítési enge-
délyezési eljárásra az alábbiak szerint dönt: 

 
1. Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete támogatja a Siloám 

Gyógyászati és Konferencia Központ megközelítését szolgáló, fenti hrsz-k a 
Strandfürdő É-i és Ny-i oldalán, az É-i oldalon a kerítés mellett, a Ny-i olda-
lon a telekhatárral párhuzamosan haladó meglévő földút helyett megépülő út 
megépítését, azonban az önkormányzat saját költségén fenntartani és üze-
meltetni nem kívánja a megépülő utat, ezt a feladatot át kívánja adni annak, 
akinek az út üzemeltetése érdekében áll. 

 
2. A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert az üzemelte-

tői és befogadói nyilatkozat ily módon történő megadására, valamint a szük-
séges egyeztetések lefolytatására, és azt követően a megállapodás aláírására. 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Kunhegyesi Református Egyházközség 
6. SIL-GYÓGY-KONF Kft. (5340 Kunhegyes, belter 3310 hrsz.) 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
9. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 

 
 
 
17/1. NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 1826339800 azonosító számú " 0962/2 hrsz.-ú kül-
területi út kiépítése Kunhegyesen" című projekt kivitelezési munkálatainak elvégzé-
sére közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges Bíráló Bizottság létrehozásáról, 
és a meghívandó ajánlattevők kiválasztására, valamint költségnövekmény vállalására 
 

 (írásbeli) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja három határozatot kell hozniuk ezen a napirendi 
ponton belül. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezte, megkér-
dezi 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 tervezeteket. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel 
kapcsolatban 
 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot a költségnövekmény vállalásáról, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 
 
198/2018.(X.30.) Kt. h a t á r o z a t,  
a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 1826339800 azonosító számú " 0962/2 hrsz.-ú külterületi út kiépí-
tése Kunhegyesen” című projekt költségnövekmény vállalásáról 
 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Magyarország he-
lyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 1. 
pontjában biztosított jogkörében eljárva hozzájárul a költségnövekmény válla-
lásához 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzata vállalja a 14 319 602 Ft összegű önerő be-
vonását a 2019. évi költségvetése terhére 
 

3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete felhatalmazza Sza-
bó András polgármestert a szükséges feladatok elvégzésére. 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző, a Bíráló Bizottság elnöke 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
6. Egyed Boglárka ügykezelő 

 
 
 
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a 
javaslatot a Bíráló Bizottság létrehozásáról, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
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199/2018.(X.30.) Kt. h a t á r o z a t,  
a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 1826339800 azonosító számú " 0962/2 hrsz.-ú külterületi út kiépí-
tése Kunhegyesen" című projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére a Kbt. 115. § (1) 
bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges Bíráló Bizottság 
létrehozásáról  
 

 
1. Kunhegyes Város Önkormányzata az eljárás lefolytatásához Bíráló Bizottsá-

got hoz létre az alábbi összetétellel: 
Elnök:  Barta Ferenc aljegyző  
Tagjai: 
Bakos László közbeszerzési szakértő  
Dicső László műszaki szakértő  
Lukács Andrásné pénzügyi szakértő 
 

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. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
6. Egyed Boglárka ügykezelő 

 
 
 
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a 
javaslatot a meghívandó ajánlattevők kiválasztásáról, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 
200/2018.(X.30.) Kt. h a t á r o z a t,  
a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 1826339800 azonosító számú " 0962/2 hrsz.-ú külterületi út kiépí-
tése Kunhegyesen" kivitelezési munkálatainak elvégzésére a Kbt. 115. § (1) bekezdés sze-
rinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatásához a meghívandó ajánlattevők kiválasztásáról 
 

 
1. Kunhegyes Város Önkormányzata az eljárásra meghívandó ajánlattevőket el-

fogadja: 
 
1. 4 Ék Kft (5340 Kunhegyes Toldi M. u. 9/a) 
2. LAD-ÉP Kft. (5322 Tiszaszentimre Ív u. 14.) 
3. Tiszántúli Mély és Magasépítő Kft. (5324 Tomajmonostora Széchenyi út 466 
hrsz.) 
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4. Gozsovics János e.v. (5321 Kunmadaras, Karcagi út 10.) 
5. Hegyesi Szabó Kft. (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 6.) 
                      

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete felhatalmazza Sza-
bó 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. Bakos László (5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 103.) 
6. Egyed Boglárka ügykezelő 

 
 
 
17/2. NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. tör-
vény 3. melléklet II. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szol-
gáló fejlesztések támogatásra benyújtott „Kunhegyes belterületi utak lefedése 2018.” cí-
mű pályázat megvalósításához szükséges kivitelezői feladat ellátásához 

 (írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja három határozatot kell hozniuk ezen a napirendi 
ponton belül. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezte, megkér-
dezi 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 még valakinek kérdése az előterjesztéssel 
kapcsolatban 
 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 
 
201/2018.(X.30.) Kt. h a t á r o z a t,  
a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. mellék-
let II. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatásra benyújtott „Kunhegyes belterületi utak lefedése 2018.” című pályázat megva-
lósításához szükséges kivitelezői feladat ellátásához 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekez-
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dés 1. pontjában biztosított jogkörében eljárva a Magyarország 2018. évi 
központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. pont a), 
b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatásra benyújtott „Kunhegyes belterületi utak lefedése 2018.”című pá-
lyázat megvalósításhoz szükséges kivitelezői feladatok ellátásával  

 
10 226 040 Ft bruttó összegben 

Erőss Út Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t 
bízza meg 

 
1. A feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkormányzata 8 692 134 

Ft –ot a pályázat terhére kívánja elszámolni, valamint 1 533 906 Ft önerőt a 
2018. évi költségvetéséből biztosít 
 

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

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Erőss út Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3373 Besenyőtelek, Fenyő u. 8.) 
5. Észak-Agró Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3373 Besenyőtelek, Gárdonyi G. u. 

4.) 
6. Toptimber-Road Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3873 Garadna,  044/1 

hrsz.) 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
9. Egyed Boglárka ügykezelő  

 
 
 
 
17/3. NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata által alapított „Kunhegyes Városért” 
Közalapítvány új kuratóriumi tagjának és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okirat elfogadásáról 

 (írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja, Rózsa Lajos 2018. július 11-én kelt levelében le-
mondott kuratóriumi tagságáról. A kuratórium tagjának jelöli Váradi László, Kunhegyes, 
Kossuth Lajos u. 63/3. szám alatti lakost, aki a Kunhegyes Református Egyházközség lel-
késze, és több mint tíz éve él és dolgozik a városunkban. Megkérdezi van-e valakinek hoz-
zászólása, más javaslata. 
 
 
Miután hozzászólás, más javaslat nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki 
elfogadja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
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A képviselő-testület jelenlévő hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 
 
202/2018.(X.30.) Kt. h a t á r o z a t,  
Kunhegyes Város Önkormányzata által alapított „Kunhegyes Városért” Közalapítvány új 
kuratóriumi tagjának és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat elfoga-
dásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az általa alapított 
„Kunhegyes Városért” Közalapítvány kuratóriumi tagjait az alábbiak szerint 
fogadja el és ezzel egyidejűleg a hatályos egységes szerkezet Alapító Okirat 
7. pontja tagok felsorolását tartalmazó rendelkezését az alábbiak szerint mó-
dosítja: 
 
A Kuratórium elnöke Imre Péter (Kunhegyes, Garay u. 1/a.) 
A Kuratórium tagjai:  
Boldogné Nagy Katalin (Kunhegyes, Zádor u. 11/a.) 
Nagy András (Kunhegyes, Mirhó köz 4/b.) 
Dr. K. Tóth András (Kunhegyes, Béke u. 12.) 
Váradi László (Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 63/3.) 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti módosítás-
sal egységes szerkezetbe foglalt hatályosított szövegezésű Alapító Okiratot 
jóváhagyólag elfogadja. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Sza-
bó András polgármestert, hogy módosítással egységes szerkezetbe foglalt ha-
tályosított szövegezésű Alapító Okiratot aláírja, egyidejűleg a Szolnoki Tör-
vényszéknél a módosítással kapcsolatos ügyviteli teendőket ellássa. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Imre Péter a Kuratórium elnöke 
5. Váradi László (Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 63/3.) 

 
 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek bejelenteni valója. Hozzá-
szólás hiányában a képviselő-testület nyilvános ülését 15 óra 39 perckor bezárja, és zárt 
ülés keretében folytatják a tanácskozást.  
 
 
 

Kmf. 
00000Szabó András Dr. Pénzes Tímea  
polgármester  jegyző 


