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Jegyzőkönyv 
 
 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. február 12-én 
megtartott soron következő nyilvános üléséről. 
 
 
Az ülés helye:  Városháza nagy tanácskozó terme 
 
 
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, Vincze László önkormányzati képviselő 

 
 
Jelen vannak továbbá: Barta Ferenc aljegyző, Csehné Köteles Rozália belső ellenőr, 

Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető, Barta Jenő építési 
hivatalvezető, Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző, Ma-
jor Anikó intézményvezető, Szabó József a „Kunhegyes Város-
ért” Közalapítvány csoportvezetője tanácskozási joggal meghívot-
tak és Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető  

 
 
 
Szabó András polgármester köszönti a soron következő képviselő-testületi ülésen a meg-
jelenteket.  
 
 
Az ülés határozatképes, kilenc önkormányzati képviselő megjelent. A képviselő-testület 
soron kívüli nyilvános ülését megnyitja.  
 
 
Javasolja a képviselő-testületnek a meghívó szerinti napirend elfogadását. Kéri a képvise-
lő-testület tagjait kézfeltartással jelezze az, aki elfogadásra javasolja. 
 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, kilenc igenlő 
szavazattal elfogadja a következő határozattal: 
 
 
15/2019.(II.12.) Kt. h a t á r o z a t,  
napirendi pontok elfogadása 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a polgármester javaslatára – 
az alábbi napirendet fogadja el: 
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Nyilvános ülés keretében tárgyalandók: 
 

1. Előterjesztés a közszolgálati tisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészség-
ügyi, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól szóló 4/2017.(III.15.) ön-
kormányzati rendelet módosításáról (írásbeli) 
 

2. Javaslat Kunhegyes Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének megál-
lapítására (írásbeli) 
 

3. Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a Gst. 
3.§. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kö-
telezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről 
(írásbeli) 
 

4. Előterjesztés a 2019/2020-as nevelési évben az óvodai jelentkezések időpont-
jának meghatározásáról (írásbeli) 
 

5. Előterjesztés a 2018. év II. félévi önkormányzati kulturális és sport rendezvé-
nyek költségfelhasználásáról (írásbeli) 
 

6. Előterjesztés az NHSZ Tisza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törzstő-
ke emelésére és a társasági szerződés módosítására (írásbeli) 
 

7. Előterjesztés megbízott települési főépítész kiválasztásáról (írásbeli) 
 

8. Előterjesztés a Szol-Medicina Kft.-vel (5000 Szolnok, Rózsa u. 6/a.) bérleti 
szerződés megkötéséről (írásbeli) 
 

9. Előterjesztés 2019. március 15-én a „30 éve Kunhegyes” ünnepi rendezvényen 
fellépő művészekkel megkötendő szolgáltatási szerződések jóváhagyására 
(írásbeli) 
 

10. Előterjesztés védőnői feladatok ellátásához program beszerzéséről (írásbeli) 
 

11. Előterjesztés a Mikrotérségi Tornaterem bérbeadására a Karcagi Tankerületi 
Központ részére (írásbeli) 

 
12. Javaslat időszerű feladatok megoldására  

12/1. Előterjesztés munkaügyi pályázatokhoz beszedési megbízás benyújtására szó-
ló felhatalmazásról (írásbeli) 

 
 

 Zárt ülés keretében tárgyalandók: 
 
1. Előterjesztés a polgármester szabadságának ütemezésére (írásbeli) 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Barta Ferenc aljegyző 
3. Képviselő-testület tagjai 
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Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek interpellációja. 
 
Nagy Kálmán képviselő elmondja, örömmel látja, hogy valami történik az éveken keresz-
tül bezárt kenyérgyár épületével. Tudomása szerint helyi védettség alatt áll az épület. Nem 
tudja mennyire összeegyeztethető az, hogy teljesen új fedőanyagot tesznek az épületre. 
Szükséges-e hogy valamilyen engedélyt beszerezzenek ehhez. 
 
Vincze László alpolgármester elmondja voltak kint Barta Jenő építési hivatalvezetővel. 
 
Barta Jenő építési hivatalvezető elmondja, hogy maga a tevékenység nem építésengedély 
köteles. A helyi rendelet csak egyeztetési kötelezettséget ír elő. Ez megtörtént, egyeztetet-
tek vele, együttműködési szándékot tapasztaltak részükről.  
 
Vincze László alpolgármester elmondja, hogy a homlokzatot az eredeti állapotába fogja 
visszaállítani.  
 
Nagy Kálmán képviselő megkérdezi, hogy mi lesz ott. 
 
Vincze László alpolgármester elmondja, hogy egy kunmadarasi aszfaltozó vállalkozónak 
lesz telephelye. A kenyérgyár épülete irodaház lesz. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek bejelenteni valója. Bejelen-
tés hiányában elmondja, három pályázat érkezett a jegyzői pályázatra. Barta Ferenc aljegy-
zőt választotta a jelentkezők közül. Holnapi naptól Barta Ferenc lesz a jegyző. 
 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testületének tagjai jó munkát és sok erőt 
kívánnak Barta Ferencnek a jegyzői feladatok ellátásához. 
 
Barta Ferenc aljegyző megköszöni a jókívánságot. 
 
 
Szabó András polgármester további hozzászólás, bejelentés hiányában javasolja, kezdjék 
el a napirendi pontok megtárgyalását. 
 
 
 
ELSŐ NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a közszolgálati tisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi, va-
lamint a szociális és kegyeleti támogatásairól szóló 4/2017.(III.15.) önkormányzati 
rendelet módosításáról (írásbeli) 
 

 (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. 
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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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igen szavazattal 
a rendeletet elfogadja és megalkotja 
 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
 

3/2019.(II.13.)  
önkormányzati rendelete 

 
a közszolgálati tisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi, valamint a szociális és 

kegyeleti támogatásairól szóló 4/2017. (III.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
 
 
 
MÁSOSIK NAPIRENDI PONT 
Javaslat Kunhegyes Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének megállapításá-
ra 

 (írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja, az Összevont Bizottság véleményezte, megkérdezi 
mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, az Összevont Bizottság megtárgyalta és egyhangúan elfoga-
dásra javasolja a rendelet tervezetet. 
 
Szabó András polgármester kéri az intézményvezetőket a költségtakarékos gazdálkodásra. 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
 
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető elmondja, a bizottsági ülésen a ravatalozó-
val kapcsolatban kérdés volt, hogy van-e bérleti szerződés illetve hogy be van-e tervezve a 
költségvetésbe. Elmondja, hogy szolgáltatások ellenértékeként van tervezve bérleti díj, je-
lenleg 258.758 Ft-ot fizet a bérlő éves szinten a ravatalozó bérletéért. 
 
Szabó András polgármester megköszöni a tájékoztatást. Megkérdezi van-e valakinek kér-
dése, hozzászólása az előterjesztéssel kapcsolatban. 
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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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igen szavazattal 
a rendeletet elfogadja és megalkotja 
 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
 

4/2019.(II.13.)  
önkormányzati rendelete 

 
a 2019. évi költségvetésről 

 
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
 
 
HARMADIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a Gst. 3.§. (1) 
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
a költségvetési évet követő három évre várható összegéről 

 
 (írásbeli) 

   
 
Szabó András polgármester elmondja, az Összevont Bizottság véleményezte, megkérdezi 
mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, az Összevont Bizottság megtárgyalta és egyhangúan elfoga-
dásra javasolja a határozat tervezetet. 
 
Szabó András polgármester kéri az intézményvezetőket a költségtakarékos gazdálkodásra. 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja 
a javaslatot, a következő határozatával: 
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16/2019.(II.12.) Kt. h a t á r o z a t,  
Kunhegyes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet 
követő három évre várható összegéről 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 
2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontja fel-
hatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevéte-
leit, valamint a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletei-
ből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét a költségvetési évet követő 
három évre e határozat 1. számú melléklete szerint határozza meg. 

 
 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Barta Ferenc aljegyző 
3. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
4. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
5. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
 
 
 
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a 2019/2020-as nevelési évben az óvodai jelentkezések időpontjának 
meghatározásáról 
 

 (írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi és Sport Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Magyar György elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja 
a javaslatot, a következő határozatával: 
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17/2019.(II.12.) Kt. h a t á r o z a t,  
a 2019/2020-as nevelési évben az óvodai jelentkezések időpontjának meghatározásáról 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. §-a alapján a 2019/2020-as 
nevelési évben - a jogszabály alapján óvodai nevelésben történő részvételre 
kötelezett gyermekek részére - az óvodai beiratkozás időpontját 2019. április 
24. (szerda) és április 25. (csütörtök) napjára tűzi ki. 

 
2. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a 

Polgármesteri Hivatalt, hogy az óvodai beiratkozás lebonyolításához a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Határidő: 2019. március 25. 
Felelős:  Barta Ferenc aljegyző 

 
3. Kunhegyes Város Önkormányzata a 2018/2019-es nevelési évben belépő 

csoportok gyermeklétszámát kizárólag a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 4. mellékletében meghatározott maximális létszámmal 
engedélyezi.  

A maximális létszámtól való eltérés esetén a beíratást követően, az intézményveze-
tő köteles egyeztetést kezdeményezni a fenntartóval. A csoportok létszámának 
alakulásáért az intézmény vezetője fegyelmi felelősséggel tartozik. 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Barta Ferenc aljegyző 
3. Major Anikó, Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha vezetője 

 
 
 
 
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a 2018. év II. félévi önkormányzati kulturális és sport rendezvények 
költségfelhasználásáról 

 (írásbeli) 
   
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi és Sport Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Magyar György elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
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Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja 
a javaslatot, a következő határozatával: 

 
 
18/2019.(II.12.) Kt. h a t á r o z a t,  
Kunhegyes Város Önkormányzata 2018. év II. félévi kulturális és sport rendezvényeinek 
költség- felhasználásáról  

 
1. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2018. II. félévé-

ben megvalósult önkormányzati szervezésű - kulturális és sport – rendez-
vények, illetve a kitüntető díjak, címek költségfelhasználásáról készült tá-
jékoztatást a mellékelt formában a II. félévre tervezett összesen 
6.917.000,- Ft költséggel szemben ténylegesen felhasznált 6.081.118,- Ft 
teljesítéssel  
 

e l f o g a d j a. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete tájékoztatásul elfo-
gadja továbbá a 2018. II. félévben kiadott kitüntető díjak, elismerő cí-
mek költségeire felhasznált 672.379,- Ft kiadás teljesítését. 

 
 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Barta Ferenc aljegyző 
3. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
4. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 

 
 
 
 
HATODIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés az NHSZ Tisza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőke eme-
lésére és a társasági szerződés módosítására 

(írásbeli) 
   
Szabó András polgármester elmondja, az Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
  
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
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Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja 
a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
19/2019.(II.12.) Kt. h a t á r o z a t,  
az NHSZ TISZA Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőke emeléséről és a társa-
sági szerződés módosításáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az NHSZ Tisza 
Nonprofit Korlátolt Felelősségi Társaság ügyvezetője törzstőke emelés tárgyában be-
nyújtott kérelmét és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 107.§ hatáskörében eljárva, az alábbiak szerint határozott: 

 
 

I. Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az NHSZ 
Tisza Nonprofit Kft törzstőke emelést hajtson végre oly módon, hogy: 

 
1. A törzstőke emelés mértéke 100.000.000,-Ft, azaz Egyszázmillió forint, 

amelyből a jegyzett tőke emelésére 1.000.000,-Ft, azaz Egymillió forint, 
míg a tőketartalék emelésére 99.000.000,-Ft, azaz Kilencvenkilencmillió 
forint kerül elszámolásra. A törzstőke emelés tehát ázsiósan történik.  

2. A törzstőke emelés készpénzben történik, melynek szolgáltatására a törzstő-
ke emelésről szóló határozat meghozatalát követő 20 napon belül kerül 
sor.  

3. A Társaság nem jelöl ki a tagjain kívül más személyt arra, hogy abban az 
esetben, ha az elsőbbségi joggal rendelkező tagok nem vállalják a pénzbeli 
hozzájárulások teljes összegének szolgáltatását, helyettük részt vegyen a 
törzstőke emelésben. 

4. A törzstőke emelés pénzbeli hozzájárulás teljesítésével való emelése során 
alkalmazni kell a jegyzett tőke szolgáltatásra vonatkozó, Ptk által rendelt 
3:98.§ szabályokat.  

 
 

II. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy nem 
kíván részt venni a tőkeemelésben a megadott feltételekkel, a megadott feltételek-
kel nem vállalja a pénzbeli szolgáltatást. 

 
 

III. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy nem 
javasol más személyt arra az esetre, ha a tőkeemelés teljes egészében a meglévő 
tagok, vagy azok közül bármelyik tag részvételével nem valósul meg. 
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IV. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy elfo-
gadja a társasági szerződés módosítását, amely a jegyzett tőkeemelést tartalmazza 
3.000.000,-Ft-ról 4.000.000,-Ft -ra.  
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy 
a tőkeemelés eredményes végrehajtása esetén megváltozhatnak az üzletrészek tu-
lajdoni arányai, annak függvényében, hogy mely tagok, milyen mértékben vesz-
nek részt a tőkeemelésben.  

 
Meghatalmazza a képviselő testület a polgármestert, hogy döntéséről az NHSZ Tisza 
Nonprofit Kft ügyvezetőjét tájékoztassa. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 

Erről értesülnek: 
1. NHSZ TISZA Nonprofit Kft, Tiszafüred 
2. Szabó András polgármester 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztály Vagyongazdálkodási Csoport 

 
 
 

 
HETEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés megbízott települési főépítész kiválasztásáról 

(írásbeli) 
   
Szabó András polgármester elmondja, az 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 a legkedvezőbb ajánlatot adó Pálinkás 
Istvánt válasszák főépítésnek. 
  
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja 
a javaslatot, a következő határozatával: 
 
20/2019.(II.12.) Kt. h a t á r o z a t,  
megbízott települési főépítész kiválasztásáról 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kunhegyes 
Város teljes közigazgatási területére vonatkozó új, digitális településrendezési terv 
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elkészítéséig és az önkormányzat általi jóváhagyásáig a főépítészi feladatok 
ellátására az alábbi főépítészt bízza meg: 
 

Pálinkás István  
(5000 Szolnok, Jókai u. 12.) 

 
Megbízási díj: 1.100.000,- Ft (alanyi ÁFA mentes) 

 
2. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a megbízott települési 

főépítész díját a város 2019. évi költségvetésében biztosítja. 
 

3. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó András 
polgármestert a megbízási szerződés megkötésére. 

 
 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Barta Ferenc aljegyző 
3. Metzinger Ferenc a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
7. Barta Jenő építési hivatalvezető 
8. Pálinkás István 5000 Szolnok, Jókai u. 12. 
9. Szikra Zoltán 5000 Szolnok, Sóház u. 1/d. I/1. 
10. Tekse András 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos u. 224. 

 
 
 

NYOLCADIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Szol-Medicina Kft.-vel (5000 Szolnok, Rózsa u. 6/a.) bérleti szerződés 
megkötéséről 

 (írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester elmondja, az Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
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A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja 
a javaslatot, a következő határozatával: 
 
21/2019.(II.12.) Kt. h a t á r o z a t,  
a Szol-Medicina Kft-vel (5000 Szolnok, Róza u. 6/a.) bérleti szerződés megkötéséről 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a felhatalmazása 
alapján, az önkormányzatok tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 12/2006.(V.11.) számú önkormányzati 
rendelet 2. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva  
 

bérbe adja 
 
a Szol-Medicina Kft-nek a Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonát képező, 
Kunhegyes, Dózsa György utca 4. szám alatti épület ügyeleti rendelőjét 10.000,- 
Ft+ÁFA összegért egy alkalomra, várhatóan 2019. február 14-én 730 – 10 óráig. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó András 
polgármestert a helyiségbérleti szerződés aláírására.  

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Barta Ferenc aljegyző 
3. Szol-Medicina Kft. (5000 Szolnok, Rózsa u. 6/a.) medinos2001@gmail.com, Sallai 

Mária részére 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
 
 

 
KILENCEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés 2019. március 15-én a „30 éve Kunhegyes” ünnepi rendezvényen fellépő 
művészekkel megkötendő szolgáltatási szerződések 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 kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 



 
 

15 
 

 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja 
a javaslatot, a következő határozatával: 
 

 
 

22/2019.(II.12.) Kt. h a t á r o z a t,  
a 2019. március 15-én a „30 éve város Kunhegyes” ünnepi rendezvényen fellépő 
művészekkel megkötendő szolgáltatási szerződések jóváhagyására 
 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2019. év I. félévi kulturális 
rendezvények kiemelt programjaként nyilvántartott 2019. március 15-i ünnepségen 
a Várossá válás 30. évfordulójának ünnepe alkalmából fellépő alábbi 
közreműködőkkel és a mellékletben lévő feltételekkel támogatja a szolgáltatási 
szerződések megkötését. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete 
szerinti tartalommal jóváhagyja azt, hogy „Délibábos Hortobágyon” című műsor 
közreműködői közt fellép Pitti Katalin (Liszt – díjas érdemes művész), Ondrik 
János színművész, valamint a Pesti zenés Színpad táncosai (4 fő) 60 perces műsor 
keretében.  
 

3. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a műsor összköltségének 
380.000,- Ft (bruttó, ÁFA alanyi adómentes) szolgáltatási árat elfogadja, ezen belül 
hozzájárul a 
3.1. Püski Imre (alanyi adómentes), Székhely: 1162 Budapest, Péterke u. 41., 

adószám: 67121089-1-42, nyilvántartási szám: 43431083, bankszámlaszám: 
14100237-24715349-01000008, mint szolgáltatóval megkötendő 310.000,- Ft 
(tiszteletdíj és útiköltség), azaz Háromszáztízezer forint díjazású szolgáltatási 
szerződés, továbbá 

3.2.  BAJU Bt. (alanyi adómentes) Székhely 8196 Litér, Bajcsy-Zsilinszky u. 
44., adószám: 28487144-1-19, cégjegyzékszám: 19-06-509541, bankszámla-
szám: 11748083-20026068, mint szolgáltatóval megkötendő 70.000,- Ft (tiszte-
letdíj), azaz Hetvenezer forint díjazású szolgáltatási szerződés megkötéséhez. 
 

4. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó András 
polgármestert a szerződések megkötésével kapcsolatos további intézkedések 
megtételével. 
 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Barta Ferenc aljegyző 
3. Szentpéteriné Lévai Mária igazgató, Kunhegyes Városi Könyvtár és 

Közművelődési Intézmény 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 7. 
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4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 

 
 
 
 
TIZEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés védőnői feladatok ellátásához program beszerzéséről 

 (írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester elmondja, az Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja 
a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
23/2019.(II.12.) Kt. h a t á r o z a t,  
védőnői feladatok ellátásához program beszerzéséről 

 
 
 

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

 
hozzájárul 

 
a Stefánia Védőnői Nyilvántartó beszerzéséhez a Vitarex Stúdió Számítástech-
nikai és Kereskedelmi Kft.-től (1114 Budapest, Bartók Béla út 77.). 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó And-
rás polgármestert a beszerzéssel kapcsolatos feladatok ellátására, és a szerződés 
aláírására. 
 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Vitarex Stúdió Szolgáltató Kft. (1114 Budapest, Bartók Béla út 77. 3. em. 3.) 
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3. Infomix Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. (1027 Budapest, Bem József rakpart 
53.)  

4. Barta Enikő védőnő 
5. Barta Ferenc János aljegyző 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 

 
 
 
 
TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Mikrotérségi Tornaterem bérbeadására a Karcagi Tankerületi Köz-
pont részére 

 (írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester elmondja, az Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja 
a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
24/2019.(II.12.) Kt. h a t á r o z a t,  
a Mikrotérségi Tornaterem bérbeadására a Karcagi Tankerületi Központ részére 
 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján  
 

hozzájárul 
 

 
a Mikrotérségi Tornaterem a Karcagi Tankerületi Központ részére történő 
bérbeadásához. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a csatolt bérleti szerződés aláírására. 
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Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Barta Ferenc aljegyző 
3. Karcagi Tankerületi Központ 5300 Karcag, Táncsics Mihály körút 15. 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 

 
 
 
 
TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT 
Javaslat időszerű feladatok megoldására  
 
 
12/1. NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés munkaügyi pályázatokhoz beszedési megbízás benyújtására szóló felha-
talmazásról 

(írásbeli) 
   
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztésben két határozati javaslat található, 
az egyik 85 fős, a másik 10 fős pályázat. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előter-
jesztéssel kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot a 85 fős pályázattal kapcsolatban, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja 
a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
25/2019.(II.12.) Kt. h a t á r o z a t,  
beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazásról a 85 fős, 2019. március 1 – 2020. 
február 29. időszakra vonatkozó pályázathoz 

 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény által biztosított jogkö-
rében eljárva 

engedélyezi 

 

Kunhegyes Város Önkormányzata 11745145-15410072-00000000, és 
11745145-15410072-10380004  fizetési számláira beszedési megbízás benyúj-
tását – a 2019. március 1 – 2020. február 29. időszakban 85 fő teljes munka-
idős segédmunkás és szakmunkás foglalkoztatására irányuló pályázathoz kap-
csolódóan - a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal NFA alábbi 
számlája javára: 
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10045002-00313436-70000007. 
 
A felhatalmazás visszavonásig érvényes.  
A Képviselőtestület elfogadja az alábbi feltételeket: 
- fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap, 
- a felhatalmazás csak a kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható 

vissza. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a felhatalmazó levél aláírására. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. OTP Bank Nyrt. Kunhegyesi fiókja (Kunhegyes, Szabadság tér 4.) 
3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi Járási Hivatala (5340 

Kunhegyes, Szabadság tér 9-10.) 
4. Barta Ferenc János aljegyző 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Gácsiné Szabó Ildikó Erzsébet ügyintéző 
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
 
 
Szabó András polgármester kéri, aki elfogadja a javaslatot a 10 fős pályázattal kapcsolat-
ban, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja 
a javaslatot, a következő határozatával: 
 
26/2019.(II.12.) Kt. h a t á r o z a t,  
beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazásról a 10 fős, 2019. március 1 – 2020. 
február 29. időszakra vonatkozó pályázathoz 

 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény által biztosított jogkö-
rében eljárva 

engedélyezi 

 

Kunhegyes Város Önkormányzata 11745145-15410072-00000000, és 
11745145-15410072-10380004  fizetési számláira beszedési megbízás benyúj-
tását – a 2019. március 1 – 2020. február 29. időszakban 10 fő teljes munka-
idős segédmunkás és szakmunkás foglalkoztatására irányuló pályázathoz kap-
csolódóan - a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal NFA alábbi 
számlája javára: 
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Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek bejelenteni valója. Hozzá-
szólás hiányában a képviselő-testület nyilvános ülését 15 óra 17 perckor bezárja és zárt 
ülés keretében folytatják a tanácskozást. 
 
 
 

Kmf. 
Szabó András Barta Ferenc  
polgármester  aljegyző 


