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natkozó pályázathoz 
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31/2019. beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazásról a 
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Z1 

32/2019. a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intéz-
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natkozó pályázatokat véleményező bizottság létrehozásá-
ról 

Z1 
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Jegyzőkönyv 
 
 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. február 21-én 
megtartott soron kívüli nyilvános üléséről. 
 
 
Az ülés helye:  Városháza nagy tanácskozó terme 
 
 
Jelen vannak:  Szabó András polgármester elnökletével: 

Madarasi Imre, Magyar György, Dr. Nagy Levente, Somodi Jó-
zsef, Vincze László önkormányzati képviselő 

 
 
Jelen vannak továbbá: Barta Ferenc jegyző, Szentpéteriné Lévai Mária intézményvezető, 

Kisné Veres Edit könyvtárvezető tanácskozási joggal meghívottak 
és Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető  

 
 
 
Szabó András polgármester köszönti a soron következő képviselő-testületi ülésen a meg-
jelenteket.  
 
 
Az ülés határozatképes, hat önkormányzati képviselő megjelent. Metzinger Ferenc, Nagy 
Kálmán és Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna képviselők igazoltan vannak távol. A képvi-
selő-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 hat tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, hat igenlő szava-
zattal elfogadja a következő határozattal: 
 
 
28/2019.(II.21.) 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: 

 
Nyilvános ülés keretében tárgyalandók: 

 
1. Előterjesztés munkaügyi pályázatokhoz beszedési megbízás benyújtására szó-

ló felhatalmazásról (írásbeli) 
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2. Előterjesztés a Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő 

Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2018. évi szakmai 
beszámolójának elfogadásáról (írásbeli) 

 
3. Előterjesztés a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 

igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázatokat véle-
ményező bizottság létrehozására (írásbeli) 

 
4. Javaslat időszerű feladatok megoldására 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Barta Ferenc jegyző 
3. Képviselő-testület tagjai 

 
 
 
 
 
ELSŐ NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés munkaügyi pályázatokhoz beszedési megbízás benyújtására szóló felha-
talmazásról 
 

 (írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztésben három határozati javaslat talál-
ható, egy 82 fős pályázat mezőgazdasági programelem keretében, egy 57 fős pályázat szo-
ciális jellegű program keretében és egy 6 fős pályázat helyi sajátosságra épülő közfoglal-
koztatási program keretében. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot a 82 fős pályázattal kapcsolatban, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő hat tagja egyhangúan hat igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 
29/2019.(II.21.) Kt. h a t á r o z a t,  
beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazásról a 82 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 
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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 82 fő teljes munka-
idős segédmunkás és szakmunkás foglalkoztatására irányuló pályázathoz kap-
csolódóan - a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal NFA alábbi 
számlája javára: 
 
10045002-00313436-70000007. 
 
A felhatalmazás visszavonásig érvényes.  
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 jegyző 
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 a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a 
javaslatot az 57 fős pályázattal kapcsolatban, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő hat tagja egyhangúan hat igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 
 
30/2019.(II.21.) Kt. h a t á r o z a t,  
beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazásról az 57 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 
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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 57 fő teljes munka-
idős segédmunkás és szakmunkás foglalkoztatására irányuló pályázathoz kap-
csolódóan - a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal NFA alábbi 
számlája javára: 
 
10045002-00313436-70000007. 
 
A felhatalmazás visszavonásig érvényes.  
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 jegyző 
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 a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a 
javaslatot a 6 fős pályázattal kapcsolatban, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő hat tagja egyhangúan hat igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 
 
31/2019.(II.21.) Kt. h a t á r o z a t,  
beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazásról a 6 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 
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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 6 fő teljes munkaidős 
segédmunkás és szakmunkás foglalkoztatására irányuló pályázathoz kapcsoló-
dóan - a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal NFA alábbi számlája 
javára: 
 
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 jegyző 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Gácsiné Szabó Ildikó Erzsébet ügyintéző 
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
 
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő Kunhe-
gyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2018. évi szakmai beszámolójá-
nak elfogadásáról 
 

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

 
 
 
32/2019.(II.21.) Kt. h a t á r o z a t,  
a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2018. évi szakmai beszámoló-
járól szóló bizottsági tájékoztató tudomásul vételéről  
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Oktatási, Kultu-
rális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottságának a Kunhegyes 
Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2018. évi szakmai munkájáról 
szóló tájékoztatót 

tudomásul vette 
 

azzal, hogy az intézmény valamennyi dolgozójának megköszöni a 2018. év-
ben a közművelődési, kulturális feladatok végrehajtása, a városi rendezvé-
nyek színvonalas lebonyolítás során kifejtett tevékenységét. 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Barta Ferenc jegyző 
3. Magyar György Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bi-

zottság elnöke 
4. Szentpéteriné Lévai Mária a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intéz-

mény igazgatója 
5. Kisné Veres Edit intézményvezető helyettes 

 
 
 
HARMADIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgató 
(magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázatokat véleményező bizottság 
létrehozására 
 

 (írásbeli) 
   
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi és Sport Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
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Magyar György elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek 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 hat tagja egyhangúan hat igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 
 
33/2019.(II.21.) Kt. h a t á r o z a t,  
a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgató (magasabb vezető) 
beosztás ellátására vonatkozó pályázatokat véleményező bizottság létrehozásáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Kunhegyes Városi 
Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgató (magasabb vezető) beosztás 
ellátására vonatkozó pályázatokat előzetes bírálatra véleményező bizottságot 
hoz létre, amelynek tagjai: 
 
1. Magyar György elnök, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-

ségügyi és Sport Bizottság elnöke 
2. Komáromi László, Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési In-

tézmény Közalkalmazotti Tanács elnöke 
3. NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 

Társaság által küldött képviselő, kulturális szakértő 
 

Határidő: azonnal és 2019. március 26. 
Felelős: Szabó András polgármester 
Végrehajtásért felelős: Barta Ferenc jegyző 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Barta Ferenc jegyző 
3. Magyar György Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bi-

zottság elnöke 
4. Komáromi László Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény Köz-

alkalmazotti Tanács elnöke 
5. NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 

JNSZ Megyei Igazgatósága 5000 Szolnok, Kossuth tér 2. 
6. Kisné Veres Edit intézményvezető helyettes 
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Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek bejelenteni valója. Hozzá-
szólás hiányában, tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy február 26-án soron kívüli kép-
viselő-testületi ülést kell tartani pályázat miatt. 
A képviselő-testület nyilvános ülését 15 óra 08 perckor bezárja. 
 
 
 

Kmf. 
Szabó András Barta Ferenc  
polgármester  jegyző 
 


